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agenda comunitária
excursão A new bedford
a associação da terra Quebequente organiza uma excursão a new bedford para ir a 
Festa anual da associação Cultural saudades da terra “amigos da ribeira Quente” no 
Clube dos pescadores. a saida é no 23 de maio às 5am e regresso 24 de maio às 12h. O 
conjunto starlight estará presente, também a convidada de honra, Liliana silva e o mestre 
da cerimónia Jorge morais. para mais informações ou reservas: 514-237-3994.

“sAgres” eM new bedford
O veleiro “sagres”, navio-escola da armada portuguesa, volta este ano aos Estados uni-
dos, visitando alguns portos da Costa Leste. O programa da visita ainda está em elabora-
ção, mas sabe-se já que a “sagres” estará em new bedford dias 8 e 9 de julho, para uma 
permanência de 30 horas durante a qual estará aberta ao público.

festiVidAde do diA de portugAl
O Festival Portugal organiza, 10 de junho, 2015 às 19h Ceremónia oficial com filarmóni-
cas e ranchos Folclóricos. Haverá também às 20h a cantora micaela (vindo de portugal. 
no dia 12 de junho iniciando a noite às 19h30, o cómico mike rita, o famoso shawn des-
man e o seu conjunto, e para finalizar a noite, o DJ Souza, vindo dos Açores. No dia 13 de 
junho, as actividades vão se iniciar às 14h com atividades para as crianças, às 18h suzi 
silva, marta raposo, paulo Filipe, Zé perdigão, todos eles estarão acompanhado pelos 
seus respetivos músicos, e para finalizar a noite, Michele Madeira, finalista “Canadian 
idol”. no dia 14 de junho, as festividade vão se iniciar às 12h com a sua parada anual, 
às 14h haverá vários espetáculos de danças folclóricas, às 16h prestação do finalista do 
concurso Karaoké, às 18h espetáculo da lusofonia, e finalmente às 21h Rui Bandeira.

A priMAVerA de cAfé coM letrAs
Os amantes da cultura lusófona têm um encontro marcado com as letras no próximo dia 
2 de maio. Café com Letras vai proporcionar uma imersão na literatura dos países cuja 
língua principal é o português. Cada participação deve durar no máximo três minutos e os 
textos de fonte lusófona podem ser declamados em qualquer língua. quando: sábado, 
dia 2 de maio, das 17 às 19 horas. Onde: paolo’s Café - 4603, boulevard st. Laurent. O 
que levar: o texto preferido de um escritor lusófono. visite-nos em http://www.facebook.
com/cafelusofono. Café com Letras tem o objetivo de promover a literatura lusófona e a 
mundalização da língua portuguesa. O encontro é organizado por nisa remígio, Ogmar 
silva e richard simas e apoiado por paolo’s Café.

festA dA priMAVerA
a associação portuguesa de ste-thérèse organiza um jantar da primavera no dia 1 de 
maio de 2015 pelas 19h00. Este jantar/dançante terá como animador o dJ moreira, e, 
haverá a presença do sr. manuel puga, candidato do partido Conservador nas eleições 
federais. a ementa será melão com presunto, sopa caldo verde, salada, carne mista com 
batatas e legumes, sobremesa e café.

pArticipAção dAs MotAs nAs festAs do
senHor sto cristo dos MilAgres

bom, chegou a hora de informar os 
amantes de motas que queiram parti-
cipar nas grandiosas festas do santo 
Cristo de montreal, a hora e a forma 
que o sr. padre José maria Cardoso, 
reponsável das festas, me informou 
afim de que tudo possa correr da me-
lhor maneira. vamo-nos encontrar na 
rua st-urbain na mercearia do sá e 
Filhos, no canto das ruas villeneuve 

e st-urbain por volta das 16h30, no sábado dia 16 de maio, para depois nos aproximar-
-mos da igreja. Em seguida as motas vão estar na frente das portas, em duas linhas e a 
imagem do senhor vai passar no meio. todos os “motards” são bem-vindos. boas curvas. 
para mais informações José de sousa: 514-815-3574.

diA dAs Mães no clube orientAl
O Clube Oriental celebra o dia das mães no sábado, 9 de maio pelas 19h30 com o dJ 
Elite de Hélio roque. Haverá uma ementa com uma entrada de meia-lagosta com salada 
russa prato principal filet-mignon com arroz, sobremesa e café. Sócios 25 Orientais, e, 
não sócios 30 Orientais. para mais informações ou reservas: 514-342-4373.

Assistente técnico no 
consulAdo-gerAl de portugAl eM MontreAl
Faz-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de 

publicação do presente aviso, concurso externo para o preenchimento de um (1) posto de 
trabalho, na categoria de assistente técnico, para exercer funções no Consulado-geral 
de portugal em montreal, que compreende um período experimental com a duração de 
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editorial

o urbAnisMo deVe fAcilitAr A VidA
e proMoVer o encontro dAs pessoAs

não é novidade que o meio urbano influen-
cia positivamente ou negativamente os 

hábitos da população. a título de exemplo, 
o desenho urbano pode reforçar  os laços da 
comunidade e sentimento de pertença a um 
lugar, com reforço da identidade individual e 
colectiva, redução da solidão e o stress.
Uma boa política pública não se limita a resol-

ver problemas. Deve ter como objetivos a cria-
ção de mais oportunidades. O modelo de cres-
cimento extensivo é errado, perverso, negativo, 
social e financeiro. Por isso é urgente promover 
a reabilitação no Plateau, não chega termos bons 
planos, é necessário ao mesmo tempo,os instru-
mentos financeiros positivos, jurídicos e fiscais. 
São esses pilares que temos de considerar em 
conjunto.
Estas medidas ajudam a combater a voracidade 

do crescimento urbano. É evidente que ninguém 
é contra o crescimemto das cidades, o modelo é 
que é completamente errado. Hoje se qualquer 
de nós reabilitar a casa, a sociedade agradece ta-
xando-nos mais! Por isso é importante estimolar 
a reabilitação e reconhecer quem reabilitou. O 
Plateau é um dos centros históricos de Montréal, 
mas também dos mais velhos e caro, provocando 
a expulsão para as periferias da população mais 

jovem, sem poder económico para comprar ou 
arrendar uma casa. As pessoas trocariam de bom 
grado uma casa maior fora de Montréal por outra 
mais pequena no centro do Plateau se as rendas 
fossem mais acessíveis, economizando assim 
tempo e dinheiro em deslocações.
A gestão do tráfego e transportes é um proble-

ma que ultrapassa claramente a gestão municipal 
e terá de ser pensada a uma escala metropolitana. 
Os políticos têm de perceber que temos todos a 
ganhar em construir infra-estruturas que sirvam 
vários Bairros. Relativamente à mobilidade é ur-
gente uma perspetiva metropolitana de progra-
mação de transportes que, por exemplo no caso 
específico do Plateau, comece a olhar os jovens 
os trabalhadores e os comerciantes como algo 
que liga e não que divide. Simplificar é preciso!

 Temos uma verdadeira floresta de planos e 
instrumentos de planeamento de mau gosto no 
Plateau, com um nível de exigências técnicas e 
de segurança, quase que incompatíveis com a ca-
pacidade de resposta dos cidadãos residentes e 
comerciantes. Isto provoca , aliás, aquilo que os 
governantes têm sistematicamente recusado ver: 
quando a lei é complicada e a visão não traduz 
o estado de evolução da sociedade... Mas sim o 
potencial interesse de mais –valias. O caso por 
exemplo do espaço público, que invoca o paga-
mento do espaço, para reabilitar um prédio ou 
património edificado. É necessário um enqua-
dramento jurídico novo que seja socialmente 
mais justo, mas também mais favorável às mu-
danças. E se as cidades fossem amigas de quem 
nelas mora ou trabalha?

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
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Pe. antónio araújo

Beleza da Semana A festA Ao diVino e os pobres

a opção preferencial pelos pobres é um 
apelo constante na Sagrada escritura. os 

profetas, duma forma especial, a ela se refe-
rem muitas vezes e em contextos muito diver-
sos. em jesus, essa opção foi fundamental nos 
seus gestos e palavras e está bem presente em 
toda a sua mensagem. 
O Concílio Vaticano II dela falou e a considerou 

como linha central de ação na pastoral da Igreja. 
Depois do Concílio, os papas que presidiram aos 
destinos da Igreja sempre a tiveram em lugar de 
primordial importância no modo de pensar e de 
agir do Povo de Deus. A célebre Conferência de 
Puebla, no México, em 1979, viveu e proclamou, 
bem alto, que a opção preferencial pelos pobres 
era o caminho a seguir na nova evangelização 
das comunidades cristãs e de todo o povo em ge-
ral. O atual Papa Francisco, aproveita todas as 
circunstâncias que lhe são oferecidas para, em 
discursos, em palavras e em gestos, revelar um 
especial cuidado com os pobres e excluídos da 
sociedade.
Na sua origem, a devoção ao Divino bem como 

a festa que tinha lugar no dia de Pentecostes, 
eram inteiramente dedicadas aos pobres. Eles 
eram o centro da festa e da atenção dos respon-
sáveis mais diretos da mesma. É pelo Espírito e 
sua presença e unção que os oprimidos são liber-
tados, os cegos começam a ver, os feridos são 
curados, os desanimados ganham nova esperan-
ça e os que sofrem alcançam alívio e consolação. 
Foi assim que o Mestre o disse e o realizou em 
plenitude, movido pelo Espírito de Deus. Os po-
bres foram sempre os preferidos de Jesus.
Com o passar dos tempos, a festa ao Divino foi 

sofrendo uns certos desvios, se tivermos em con-
ta o ideal primeiro e fundacional. É normal que 
assim possa ter acontecido. Mas esse facto não 
deverá dispensar-nos de fazermos um esforço 
para voltarmos às origens e ao ideal que presidiu 
à fundação dessa festa. 

Foi assim que a raínha santa Isabel a pensou, 
quis e iniciou, duma forma mais solene, em 
Alenquer.
Hoje, pobres são todos aqueles e aquelas, crian-

ças, jovens ou adultos que se sentem menos bem 
na vida. A quem faltam as condições necessárias 
para se poderem realizar humana e dignamente. 
Os doentes, os sem abrigo, os tristes e esqueci-
dos, os perseguidos e violentados, os que vivem 
a solidão que os angustia e acaba por matar. E a 
lista poderia alongar-se e muito, se nela fossem 
incluídos todos os pobres de todos os continen-
tes, raças e nações.
A opção preferencial pelos pobres é mais uma 

questão de justiça social do que de caridade cris-
tã. As encíclicas sociais de diversos papas são, 
nesse aspeto, bem claras e mesmo contundentes. 
A opção pelos pobres deve ser capaz de com-
preender e de elevar. Nunca deverá humilhar o 
nosso próximo que se encontra em grande ne-
cessidade, seja ela qual for. Não será dar o que 
nos resta mas o que lhes faz falta e é, humana-
mente, exigido. A caridade deve fundamentar-se 
na justiça. Seria de pensar, muito seriamente, na 
reorientação da festa ao Divino,  dando-lhe novo 
rosto e tornando-a mais próxima dos objetivos 
que lhe deram origem. E, nessa caminhada, nun-
ca os pobres poderão ser esquecidos. Não como 
periferia mas como centro. 
Nesta linha de pensamento poderá surgir a ques-

tão sobre o destino que se vai dando ao resultado 
da festa, caso ele seja positivo. Será um assunto 
muito delicado mas nem por isso deverá deixar 
de merecer uma séria e transparente reflexão. 
Sendo um pouco incómoda, torna-se necessária 
e mesmo urgente, nos diversos Impérios que se 
vão realizando ao perto e ao longe. No fundo, 
não será tanto uma questão de dinheiro mas de 
verdade e de seriedade humana. A comissão da 
festa e o mordomo não são os donos das ofertas 
recebidas mas apenas administradores das mes-
mas. Por isso deverão dar-lhe, primariamente, o 
destino para o qual as receberam.
É tendo presente esta perspetiva fundamen-

tal da festa que se faz um apelo à generosi-
dade da comunidade, em geral, e de algumas 
instituições, em especial, para a realização da 
mesma. e todos aqueles que para ela contri-
buiram, mais ou menos generosamente, não 
podem ser defraudados nas suas intenções de 
ajudar os que mais precisam. Há pessoas que, 
tendo pago a pensão, a oferecem ao mordomo 
para que  este a entregue a uma família pobre. 
Fico muito feliz ao saber que há gente que é 
capaz de entender o sentido da festa. Merece a 
minha admiração. e gratidão, também.

Photo da Semana

Feliz aniversário Mario

Betty Correia irá representar o Canadá nas 
Sãnjoaninas na ilha terceira.
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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 fibra 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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Miguel FÉlix

A AsseMbleiA dA cAixA, no sinAl do crAVo

a assembleia geral da desjardins Caixa 
Portuguesa teve lugar sábado passado, 

o 25 de abril de 2015, na mística grande sala 
da associação Portuguesa do Canadá. Foi, à 
frente duma sala cheia de membros com cra-

vos, que o encontro começou pelas 15 horas, 
com o Sr. emanuel linhares, presidente da 
mesa e presidente do conselho de administra-
ção, a dr. rosana gonçalves, vice-presidente, 
a Sra. Paula Bernardino, secretária, a dra. 
jacinta amâncio e a dra. adriana Simões, 
adjunta.
Respeitando as regras,, a secretaria da mesa ge-

ral, a Sra. Paula Bernardino leu a ordem do dia e 
o processo-verbal, da assembleia do ano passa-
do. Seguiu-se  o discurso do presidente do con-
selho de administração, o Sr. Emanuel Linhares, 
que salientou o trabalho de gestão dos funcioná-
rios da Caixa. Esse trabalho foi, em 2014, soldá-
vel, cauteloso, e com os produtos e os serviços 
de qualidade, que a Desjardins Caixa Portuguesa 
teve um excedente de 1,260 milhões de dólares.
Na continuação do seu discurso, o Sr. Linhares 

falou das vantagens do cooperativo de Desjar-
dins, que um novo programa oferece de manei-
ra exclusiva aos membros. Por conhecer mais 
informações, ele convidou a visitar desjardins.
com, para ver em detalhe, como de ler a carta 
de informação. Dum projecto de educação, a 
Desjardins oferece no seu sítio web, a página 

Coopmoi, onde se encontra instrumentos para 
ajudar na gestão das vossas pessoais. Num mun-
do cultural, a Desjardins Caixa Portuguesa este-
ve presente no primeiro Festival Portugal Inter-

nacional de Montreal, no apoio à publicação de 
vários livros de autores de origem portuguesa, e 
na exposição de pintura de Maria João Neves. 
Foi assim, que 56 366$, em 2014, que a institui-
ção redistribui aos organismos e parceiros, em 
vários projectos. Ele conclui com a seguinte fra-
se : Juntos somos mais !
O presidente do conselho de vigilância, o Dr. 

Michael Lopes, apresentou o seu relatório sobre 

a vigilância e a deontologia da Caixa.  No fim 
dos discursos foi a directora da Caixa, a Dra. Ja-
cinta Amâncio, deu os dados financeiros da Cai-
xa. A Caixa acabou o ano com 5464 membros. 
O volume de negocias da Caixa foi de 319,4 
milhões de $, constituído por 168 milhões de $ 

em depósitos e poupança. Os empréstimos são a 
principal actividade da Caixa. Os activos da Cai-
xa são de 182 milhões de $, e os passivos são de 
179,1 milhões de $. Os rendimentos dos juros 

foram de 5,1 milhões de $, uma diminuição de 
0,1%. Os encargos em juros a pagar são de 1,86 
milhões de $, um aumento de 4,2%. Também foi 
aceito, de distribuir 70 000 $ no fundo de ajuda 

ao desenvolvimento do Meio, uma forma de re-
tribuição colectiva.

Nas eleições aux cargos disponíveis, todos fo-

ram reeleitos de facto, que são o Dr. Michael 
Lopes, no conselho de vigilância, a Sra. Paula 
Bernardino, a Sra. Paula Pereira, e o Sr. Francis-
co Arezes. A palavra foi dado ao cônsul geral de 
Portugal de Montreal, o Dr. José Guedes de Sou-

sa, que lembrou a importância de se recensear na 
lista eleitoral por votar nas próximas eleições em 
Portugal, como no Conselho das Comunidades 
Portuguesas. Durante a assembleia foi questão 
do projecto de lar, que será construído no ter-
reno da Caixa. Foi garantido, que uma assem-
bleia geral excepcional será convocado por ter a 
autorização dos membros para a finalização do 
projecto, como por dar mais informações. 
No fim, foi entrega as bolsas de estudo, uma 

tradição da Caixa, a mais de 26 anos. Foram Ana 
Catarina Dias, mestrado; Peter Mussels-Pires, 
bacharelato; Jessica Santos-Bouffard, bacharela-
to ; Vanessa Meneses Fontes, bacharelato; Alana 
Correia-Martins, colegial; Elisa Correia-Martins, 
colegial; Sabrina Batista Coelho, colegial; Tiago 
Marra Gomes, colegial; Luciana Marra Gomes, 
secundário; Alexandre Batista Coelho, profissio-
nal; Brandon Jorge Cordeiro, profissional; Tania 
Campos Cunha, 9º ano da Escola portuguesa; re-
ceberam uma contribuição.
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o 25 de Abril nA cAsA dos Açores 

neste passado sábado, na sede da nossa 
Casa dos açores, numa sala repleta de 

convivas, viveu-se momentos de alegria, de 
saudade mas acima de tudo momentos de or-
gulho, por uma simples razão. a de sermos  

portugueses. depois de uma ligeira mas calo-
rosa e sentida alocução de boas vindas do pre-
sidente da simpática instituição, Benjamim 
Moniz, visìvelmente emocionado por ver a 
casa tão cheia de convivas, chamou a atenção 
dos presentes para a nova aparência da sala, 
elegantemente decorada, com as novas forras 
das cadeiras, confeccionadas por laura Fer-
reira e Filomena Faria. na decoração das me-
sas imperava  evidentemente o cravo.
A seguir cantou-se o Hino Nacional Português.

O hino foi o “moto” para dar começo a um se-
rão tão animado, que já há tempos não éramos 
testemunha. Imediatamente a seguir foram ser-
vidos uns acepipes enquanto a deliciosa sopa de 
“caldo verde” não chegava.
Entretanto a mui simpática, talentosa e já co-

nhecida dos membros da Casa dos Açores, Vi-
viana Lourenço fez-nos uma surpresa. Trouxe 
seu pai,  Júlio Lourenço, que nos maravilhou 
com temas muito queridos de todos, enchendo 
o pouco espaço que restava da pista de dança. 
E assim o serão decorreu animado pela dança, 
enquanto o prato principal não chegava. 
Em dias como este,  25 de Abril, uma festa tão 

portuguesa, forçosamente o bacalhau tinha que 
ser rei. E ele chegou grelhado, rodeado da nossa 
famosa batata cozida e do nosso grão de bico, 

todos regados com o nosso azeite Saloio. Mais 
português do que isso, não sei.
E assim foi decorrendo o jantar. Houve vários 

intervenientes no serão, tais como  Luis Saraiva 
que já nos habituou com suas sentidas declama-
ções, também fomos surpreendidos com a par-
ticipação de Amílcar, ex-proprietário do Estrela 
do Oceano, com um poema. Por fim, Clementina 
Santos Vieira, representante das Comunidades 
Portuguesas fez uma descrição muito detalhada 
e cronológica dos acontecimentos que anteceram 

o 25 de Abril de 1974 seguido da biografia de 
Zeca Afonso, criador da canção, “Grândola Vila 
Morena”, canção que tocada por uma estação de 
rádio naquela noite deu início ao avanço das tro-
pas, culminado assim a revolução dos cravos. E 
foi assim com este tom, que acabou as interven-
ções  pessoais neste serão com todos os convivas 
de pé, emocionados  cantando “Grândola Vila 
Morena”, homenageando as forças armadas por-

tuguesas e seus Capitães de Abril.
Viva o 25 de abril
Viva Portugal

Manuel antónio Pereira
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SylVio MartinS

concerto de fAdo de coiMbrA coM 
7 ArtistAs de cá e de lá

no dia 9 de maio de 2015, na igreja de 
Saint-jean-Baptiste, haverá uma noite 

de Fado de Coimbra. quem são eles? Haverá 
dois grupos, a lusitaniae Musica e raízes de 
Coimbra. o primeiro grupo é de cá com artis-
tas da nossa comunidade: 

FiliPe BatiSta
Fundador em 2010 e diretor artís-

tico do grupo Lusitaniae Musica, 
é diplomado da Universidade de 

Montreal em Filosofia; ensinou Filosofia e Co-
municações no Cégep du Vieux Montréal (38 
anos) e Comunicações na Universidade Aberta 
de Lisboa. Foi realizador na Télé-Québec, na 
Radio-Canada e animador na Radio Ville-Marie 
durante 6 anos.

CatHy PiMentel
Montrealense de origem, canta des-

de muito jovem. Em 2012, descobre 
o fado e desde aí, tem feito muitos 
concertos, no Québec, em Portugal 

e nos Estados Unidos, acompanhando-se ao pia-
no ou fazendo-se acompanhar por músicos. Em 
2014, publicou o seu primeiro álbum Horizon 
que fez sucesso imediato no Québec e em muitas 
outras comunidades.

Mario giroux
Violoncelista diplomado da Uni-

versidade McGill em interpretação, 
toca e compõe para diversos grupos 
quebequenses, em particular para o 

grupo les Tireux de Roches. Participa com fre-
quência em festivais no Québec e no estrangeiro 
e tem participado em emissões da Télé-Québec, 
de Radio-Canada e no ONF. Desde 2011, cola-
bora com o grupo Lusitaniae Musica.

ingrid HollerBaCH
Diplomada em interpretação de 

estudos para piano clássico da Uni-
versidade de Minas Gerais, Brasil, 
em 2008 veio estudar o cravo para 

a Universidade McGill onde obteve uma Licen-
ciatura em interpretação. Presentemente prepara 
um doutoramento em estudos e práticas das artes 
na UQÀM. Desde 2011, colabora com Lusita-
niae Musica.

o segundo grupo vem diretamente de Portu-
gal, três artistas de renomme internacional:

rui Pato
Médico pneumologista diplomado da Univer-

sidade de Coimbra, autodidata, muito cedo de-
dicou-se ao estudo da viola ou guitarra clássica 
acompanhando grandes nomes da guitarra de 
Coimbra, Pinho Brojo, António Portugal e mui-
tos outros, assim como grandes vozes do fado, 
tais como, José Afonso, Adriano Correia de Oli-
veira e Luiz Goes. Atualmente faz parte do gru-
po Raízes de Coimbra.

oCtáVio SÉrgio
Diplomado em Ciências Físico-químicas pela 

Universidade de Coimbra, autodidata, começou 
a tocar guitarra de Coimbra muito jovem; conti-
nuando a aperfeiçoar o estudo da guitarra, acom-
panhou grandes vozes do fado de Coimbra, em 
Portugal e no estrangeiro. Fez várias gravações, 
destacando-se o disco Fados de Coimbra e ou-
tras canções com José Afonso; acaba de publicar 
um livro com grande parte das partituras da sua 
obra musical. Presentemente faz parte do grupo 
Raízes de Coimbra.

Paulo alexandre
Formou-se em Economia na Universidade de 

Coimbra. Em 1981, iniciou o estudo da guitar-
ra de Coimbra e fez parte do grupo de fados do 
Orfeão Académico de Coimbra. Em 1991, numa 
digressão pelos Estados Unidos e Canadá, atuou 
em Montreal numa serenata com o seu grupo 
académico. Presentemente faz parte do grupo 
Raízes de Coimbra.
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o 25 de Abril VAleu A penA 

alocução de Clementina San-
tos, conselheira do Conselho 

das Comunidades Portuguesas, 
por ocasião do 41°aniversário do 
25 de abril celebrado na Casa dos 
açores do québec. Cada ano que 
passa, questionamo-nos se o 25 de 
abril valeu a pena. 
Isto, porque, depois da euforia ini-

cial, depois da libertação, do fim da 
guerra, da democratização do país e 
do início do desenvolvimento, com 
o passar dos tempos, as desilusões 
são muitas, as dificuldades são ain-
da mais e o esquecimento se apossa 
de nós, não nos permitindo analisar 
os tempos actuais com clareza e jus-
tiça.
Com efeito, só a ausência de me-

mória pode levar a que se diga o 
que por vezes agora por aí se ouve: 
antigamente é que era bom, que o 
25 de Abril pouco ou nada trouxe 
de positivo. Felizmente que essas 
vozes são claramente minoritárias 
face às que proclamam, cada vez 
mais alto e com mais frequência, 
que “é preciso mas é outro 25 de 
Abril…!”
Aliás, uma importante sondagem 

divulgada o ano passado, revela 

que a maioria dos portugueses con-
sidera o 25 de Abril a data mais im-
portante da nossa História. Muitos 
não estarão de acordo, pode até ser 
surpreendente, mas não deixa mar-
gem para dúvidas: mesmo aqueles 
que só indirectamente conhecerem 
o relato da queda do regime dita-
torial então derrubado e dos dias 
deslumbrantes que se lhe seguiram, 
depois também inquietantes, agi-
tados, controversos, mesmo esses 
consideram que o 25 de Abril foi 
um momento maior dos quase nove 
séculos da nossa Pátria. 
Procurando ter memória, recor-

demo-nos do Portugal de antes de 
Abril: atrasado, isolado internacio-
nalmente, obrigando muitos dos 
seus a saírem para o estrangeiro 
para fugir à guerra e à miséria, re-
pressivo, sombrio, sem liberdades 
cívicas e políticas, enfim um Portu-
gal anquilosado, em guerra e ditato-
rial. E, ao lembrarmo-nos disso, re-
confortemo-nos com o resultado da 
acção libertadora do MFA: puseram 
fim à ditadura, à repressão, à guerra, 
ao atraso atávico e abriram as portas 
à liberdade, à democracia, à paz, ao 
desenvolvimento; puseram fim ao 
velho e triste slogan do “orgulhosa-
mente sós” a que nos tinham con-

denado e abriram as portas à futura 
entrada na União Europeia. 
Nunca devemos esquecer que foi 

a Revolução dos cravos que iniciou 
uma mudança profunda no proces-
so de desenvolvimento do país, na 
autonomia regional, na dignificação 
das classes trabalhadoras e na cons-
trução de um Estado social.

Infelizmente assistimos hoje a um 
progressivo desmantelamento des-
se Estado social, mas não obstante 
tudo isso, apesar do grande descon-
tentamento que hoje grassa no país, 
80% dos portugueses reconhecem 
que foi graças ao 25 de Abril que se 
passou a viver muito melhor do que 
antes. Ou seja: a maioria dos portu-
gueses sabe discernir e avaliar. 

Eles sabem que os recuos verifi-
cados nos últimos anos, a pobreza 
crescente, a degradação em áreas 
vitais como a educação e a saúde, 
não são consequência do 25 de Abril 
e dos seus princípios, mas antes do 
abandono deles. É preciso que fique 
claro: a Revolução de 1974 atingiu 
todos os seus objectivos pois o País 
transformou-se para melhor em ter-
mos quase impensáveis. Por isso, 
os militares de Abril que o fizeram 
e souberam devolver a integral so-
berania ao povo português, devem 
ser considerados como verdadeiros 
libertadores e autênticos heróis. 
Por mais desgostosos que esteja-

mos com a actual situação, a últi-
ma coisa a fazer é renegar o 25 de 
Abril. Devemos antes é considerar 
que é com base nos seus valores que 
poderemos enfrentar a actual crise e 
ultrapassar as grandes dificuldades 
que o nosso país atravessa. Encon-
trar soluções para a situação não é 
fácil, mas o que sabemos é que elas 
só serão possíveis pela recuperação 
e aprofundamento dos valores da 
liberdade, da democracia, da paz, 
da solidariedade, da justiça social, 
enfim dos valores de Abril.
Viva o 25 de abril!
Viva Portugal!

CleMentina SantoS

não podeMos leVAr os 
nossos iniMigos pArA A cAMA

um dos maiores crimes que 
uma pessoa pode cometer 

contra si mesma é levar problemas 
para a cama. Há pessoas que dor-
mem e acordam a pensar nos seus 
problemas. 
Devemos educar a nossa emoção 

e pensamentos para resistirem à in-
vasão do nosso sono. Não devemos 
trair a nossa paz. A vida é uma ba-
talha, e a cama é o único lugar onde 
deve reinar a trégua absoluta. O sono 
é o único momento em que deve ha-
ver paz incondicional, mesmo que 
o mundo esteja a desabar. Muitos 
têm pesadelos ou uma produção de 
imagens e pensamentos agitados du-
rante o sono, porque não conseguem 
aquietar-se e soltar-se. O dia-a-dia é 
tão atribulado que uma guerra se ins-
tala num espaço que devia ser um sa-
grado leito de paz. Algumas pessoas 
têm atritos ou decepções com os 
outros com facilidade. Pensam de-
masiado em todas as injustiças que 
lhes fizeram. Repetem e remoem 
as cenas que os feriram. Imaginam 
respostas que deveriam ter dado e 

não deram. Levando assim os seus 
inimigos para debaixo do lençol e, 
pior ainda, no teatro da sua mente. 
Vivem um teatro de terror. Fica mais 
barato não esperar muito das pessoas 
e perdoar-lhes, mesmo que elas não 
o mereçam. Temos que o fazer por 
nós próprios. Os inimigos a quem 
não perdoamos dormirão na nossa 
cama perturbando o nosso sono. Há 
pessoas que dormem pouco e recu-
peram facilmente. O privilégio que 
possuem pode transformar-se em 
desvantagem no futuro, se elas não 
se treinarem a dormir o suficien-
te. Embora cada pessoa tenha uma 
necessidade, devido à agitação do 
mundo moderno,  preconiza-se que 
devemos dormir oito horas diárias. 
Nos fins de semana, deveríamos dor-
mir uma ou duas horas a mais, por-
que o sono é o reactor da vida.
Devíamos fazer exercício físico 

diariamente ou três vezes por sema-
na durante meia hora.
o exercício, além do bem físico é 

um calmante natural, relaxa e pro-
move o sono. Se tivermos insónias, 
temos que relaxar e pensar em 
imagens ou situações tranquilas. 
não devemos esquecer que dormir 
um bom sono, é ter um caso de 
amor com nós próprios.

joSÉ da
ConCeiÇÃo
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coroAções dA terceirA doMingA
nA igrejA sAntA cruz

Manuel neVeS

as festas do Divino Espírito 
Santo iniciaram-se após a Pás-

coa e prolongam-se até as festivida-

Produtora roSa VeloSa

linha aBerta 514.483.2362

contacto
PuBlicitário: 
514.366.2888

domingo das 15h às 18h
35 York, Westmount

1280 AM

Rádio
  PoRtugalíssimo

des das grandes festas do Espírito 
Santo da Santa Cruz. Este fim-de-
-semana foi a terceira coroação na 
Igreja Santa Cruz: Sandra Siva; 
Sara Baptista; Michael Arruda, e, 
a Filarmónica Portuguesa de Mon-
treal, José Timótio.
agradecia quem deseja-se uma 

pensão do divino espírito Santo 
podia passar pela secretaria da 
Missão de Santa Cruz ou pelo te-
lefone (514-844-1011). no dia 23, 
às 10 manhã, haverá uma cele-
bração pelas intenções de todos os 
que receberam as penções, além 
da benção das mesmas. 
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A grAnde MudAnçA HospitAl royAl VitóriA

a maior mudança deste tipo na história do 
Canadá teve lugar no passado fim-de-se-

mana, 26 de abril 2015, em Montreal, e, con-
sistiu em transferir pacientes, doutores, enfer-
meiros/as e equipamentos, do antigo hospital 
royal Vitória, para o novo hospital universi-
tário, situado no 1001 Boulevard décarie.
Esta operação terminou mais rápida do que 

previsto, e, o custo do transporte, e, agentes de 
segurança, ultrapassou os 10 milhões de dóla-
res. Todos os pacientes já se encontram no seu 
novo quarto, no novo Hospital, com 500 quar-
tos individuais, 2 postos de emergência, mais 
de 50  serviços especializados. Fazendo dele , 
um dos Hospitais Universitários Inovadores em 
Cuidados de Saúde-Ressources para a evolução 
da medecina. A 24 de maio 2015, será a vez do 
Hospital das Crianças “Montreal Childrens Hos-
pital”, para o novo hospital, no dia 14 de junho 
de 2015 o “General de Montreal”, e “L’institut 
Thoracique de Montréal”, virão completar as 
transferências, para o novo centro hospitalário 
que é um dos maiores Centros de Medecina da 
América do Norte.
Durante estes dois longos anos de construção, 

os comerciantes e residentes deste sector, que 
fica no canto  Maisonneuve e Decaire, perto da 
rua Sherbrooke, logo ao lado do Metro Vendo-
me, passaram por muitas dificuldades, pois toda 
esta zona foi reconstruída com novas entradas e 
saídas para as ruas vizinhas,novas canalizações, 
iluminação, e tudo o que uma construção desta 
magnitude trás como inconvenientes.
Podem visitar as minhas instalações para todas 

as suas análises medicais, o laboratório de análi-
zes está situado mesmo pertinho do novo Hospi-
tal Royal Victoria, perto do metro Vendôme (é só 
atravessar a rua) 2100 Marlowe, #105 das 7:30 
as 3:00 ou então 2111 Northcliffe # 105 e já não 
precisa esperar muito tempo para fazer as suas 

analises, eu lá estarei para vos receber.
É natural que por um certo período haverá uma 

certa confusão, pois não será fácil esquecermos os 
hábitos que seguimos durante muitos anos, mas 
tudo voltará ao normal uma vez o príodo de roda-
gem terminado. A deslocação a este local, não é di-
fícil, pois encontra-se pertinho da estação de metro 

Vendome.Royal Victória serviu a nossa comunida-
de desde a chegada dos primeiros portugueses,as 
recordações são imensas: Muitas lindas ocasiões  
aconteceram neste hospital para muitas pessoas da 
nossa comunidade, para min especialmente, pois aí 
nasceram meus filhos dos meus sobrinhos e afilha-
dos, aí se fizeram os últimos adeus a muitos ami-
gos e familiares, muitas lagrimas de alegria e de 
tristeza se derramaram neste hospital. Dizer adeus 
ao Hospital Royal Vic, não foi nada fácil é muito 
triste para muitas pessoas,tantos anos de convívio, 
vários com mais de 30 anos de trabalho. Então uma 
das maneiras, é deixar escrito nas suas paredes,as 
memórias, lembranças, as experiências aí vividas, 

o amor e o carinho.
HiStória:
janeiro de 1894: Hospital abriu suas portas 

para doentes e feridos, com 150 empregados in-
cluindo 14 médicos.
em 1909: As ambulâncias puxadas por cavalos 

foram substituídas por ambulâncias a motor.

em 1944: Abertura do Allan Memorial Depar-
tamento Moderno de Psiquiatria.
em 1963: Dr. Loyd MacLean inicia um Progra-

ma Formal de Transplante de multiplos órgãos, o 
maior do Quebeque.
em 1974: Dr. Balfour M. Mount abre na Ame-

rica do Norte a primeira Unidade de Cuidados 
Paliativos.
em 2005: Dr. Seang Lin Tan alcança o Primei-

ro Nascimento no Canadá resultante de Ovulos 
Congelados.
26 de aBril de 2015: TRANFERÊNCIA 

do hospital para o “GLEN SITE”.
um Bem haja e muita boa saúde a todos.

FranCiSCa reiS
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liberdAde... será?

todos estão chocados com a proposta de 
lei, que entretanto caiu por terra, para 

aparentemente regular os órgãos de informa-
ção durante as eleições e suas campanhas.
Uma das “inovações” seria a obrigatoriedade de 

um visto para o plano de cobertura jornalística, 
com coimas previstas para os prevaricadores!!! 
Aonde estamos nós? Como é possível, deputados 
de três partidos que participam mais ou menos 
regularmente em governos e consequentemente 
têm responsabilidades governativas, apresentar 
tal proposta?!?!
Tão inusitada é esta proposta, que não há pala-

vras para a classificar. Como é possível que de-
pois do 25 de Abril, onde “alegadamente” se lu-
tou pela liberdade, 4 décadas depois surgir uma 
proposta que reinventa procedimentos contra os 

quais se lutou? Inusitada também foi a altura em 
que isto veio a lume, mesmo na celebração do 
aniversário do 25 de Abril. Inusitado foi depois 
a tentativa de justificação dos partidos, dos res-
ponsáveis diretos pela proposta, e pelo “sacudir 
a água do capote” de todos envolvidos esque-
cendo-se que todos (PS, PSD e CDS) estavam 
envolvidos. 
Como é possível, que em tanta coisa necessária 

para o país estes três partidos nunca cheguem a 
entendimento, e numa coisa medíocre, mesqui-
nha, retrógrada e diria mesmo infame, se tenham 
entendido sem alarde e sem confusão?
Isto é revelador da mediocridade, eu diria mes-

mo, inferioridade de competência e princípios de 
mentes que chegaram a equacionar a hipótese de 
tal atentado à liberdade dos media. Revela como 
a nossa classe política, em média,  está tão nove-
lada por baixo.

zecA Afonso, uM MArco dA deMocrAciA
e dA MúsicA populAr portuguesA
CleMentina SantoS

Zeca, aliás josé afonso ou, de seu verdadei-
ro nome, josé Manuel Cerqueira afonso 

dos Santos, nasceu a 2 de agosto de 1929, numa 
pequena localidade perto de aveiro chamada 
glória. a sua carreira de autor, compositor e 
intérprete decorreu essencialmente entre 1960 
e 1987, ano em que faleceu com apenas 57 anos 
duma doença que não perdoa.
Vale a pena darmo-nos alguns minutos para des-

cobrir um pouco mais Zeca Afonso e assim melhor 
compreendermos a profundidade das suas compo-
sições e a diferença notória que as suas músicas 
introduziram na época, marcando definitivamente 
a música popular portuguesa. Filho de um pai ju-
rista e de uma mãe professora, seria normal o seu 
interesse pela leitura e pelas artes, apesar de ter vi-
vido largos anos longe dos pais. Com efeito, estes 
tinham ido para Angola para onde o seu pai tinha 
sido nomeado delegado do Procurador da Repú-
blica, no início da década de 30. Vivendo princi-
palmente em Portugal, esse facto proporcionou ao 
Zeca fazer várias viagens a Angola e Moçambique 
durante a sua infância e princípio da adolescência. 
A descoberta da natureza imponente de Angola, in-
culcou aliás em José Afonso um amor indefectível 
pelo continente africano que se reflecte em muita 
da sua obra musical e poética.
Regressado a Portugal com apenas 8 anos de ida-

de, Zeca foi viver para casa de um tio, fervente 
apoiante do regime da época e presidente da câ-
mara de Belmonte. Foi nesta localidade que Zeca 
completaria o ensino primário, passando assim um 
grande período em que não conviveu com os pais 
ou os irmãos. Estes entretanto tinham ido viver 
para Timor e seriam aliás feitos cativos, durante 
3 anos, pelos japoneses que ocupavam o território 
timorense nessa altura. Zeca, entretanto, ingressa-
va no liceu e na Faculdade de letras de Coimbra 
onde integrou rapidamente o Orfeão académico de 
Coimbra e a Tuna académica da universidade de 
Coimbra. Foi aí que se revelou como um intérprete 
dotado de uma voz excepcional, sobretudo quan-
do cantava o fado de Coimbra. Foi aliás integra-
do numa digressão do Orfeão da universidade de 
Coimbra que teve um novo contacto com a África, 
mais precisamente Angola e Moçambique.
É também durante este período que conhece uma 

jovem costureira de origem humilde, com quem se 
casa em segredo, por oposição da família. Em 1953 
nasce o primeiro filho. As dificuldades económi-
cas são grandes e Zeca, para sustentar a família, 
dá explicações e corrige textos no jornal Diário de 
Coimbra. Data também dessa época a gravação do 
seu primeiro disco todo ele composto com fados de 
Coimbra. Porém as suas dificuldades económicas 
acentuam-se, ao ponto de escrever aos pais men-
cionando-lhes esse facto. As coisas melhoraram 
um pouco quando finalmente começou a leccionar 
no ensino técnico. Cumpriu o serviço militar obri-
gatório durante dois anos em Mafra e em Coimbra. 
Voltou ao ensino, depois de cumprido o serviço mi-
litar, leccionando em várias regiões do país e ensi-
nando várias matérias que iam da história, às letras 
e à literatura.
O seu despertar para uma mudança de regime 

que já começava a vislumbrar-se, acentuou-se no 
contacto com várias personalidades da época, das 
quais se destacam Manuel Alegre e Adriano Cor-

reia de Oliveira de quem se nota uma grande in-
fluência na sua obra coimbrã. Entre 1958 e 1960 
grava quatro discos, participando ainda em festas 
populares e começando a colaborar em diversas 
colectividades locais. Em Faro, conhece Zélia, uma 
jovem natural da Fuzeta, por quem se apaixona e 
com quem se casará mais tarde, divorciado que es-
tava da primeira mulher. Em 1963, termina a sua 
licenciatura em Ciências histórico-filosóficas re-
digindo uma tese sobre Jean-Paul Sartre intitulada 
Implicações substancialistas na filosofia Sartriana. 
É também em 1963 que será editado o seu primei-
ro disco vincadamente político. Nele se encontram 
temas como Os Vampiros e o Menino do bairro ne-
gro.  O primeiro é claramente contra o capitalismo 
e o segundo é inspirado pela miséria de um bairro 
pobre do Porto chamado o Bairro do Barredo. Este 
disco apesar de integrar algumas baladas de Coim-
bra, acaba por ser censurado, sendo proibida a sua 
venda comercial ou a sua difusão nas rádios.
Mesmo assim, eu diria por causa disso, esse dis-

co do Zeca juntamente com Trovas do vento que 
passa (um poema de Manuel Alegre, cantado por 
Adriano Correia de Oliveira) viriam a tornar-se os 
símbolos da resistência anti-Salazarista da época. 
Apesar dos entraves que o regime lhe tenta pôr, o 
nome de Zeca Afonso começa a ser incontornável, 
e proporciona-lhe uma digressão pela Europa, in-
tegrado num grupo de que faziam parte José Niza, 
entre outros. Em 1964, Zeca canta numa colectivi-
dade em Girândola (no Alentejo). Foi daí que lhe 
veio a inspiração para compor a canção Grândola 
Vila Morena. Como sabemos, esta canção, junta-
mente com o tema E depois do adeus de Paulo de 
Carvalho, iriam servir de senha para o desencadear 
das operações militares na madrugada do dia 25 de 
Abril 1974, vindo a tornar-se a canção mais emble-
mática da época. Foi também nesse ano de 1964 
que Zeca regressa a Moçambique, acompanhado 
pela segunda mulher, para o reencontro com os pais 
e irmãos, assim como os seus dois filhos do primei-
ro casamento. Aí viria também a nascer Joana, a 
filha que teve do seu casamento com Zélia. Zeca 
lecciona de novo em Moçambique integrando-se 
também num grupo de teatro amador onde viria a 
ensaiar uma peça do autor Bertold Brecht, autor co-
nhecido pelas suas ideias de esquerda e tomada de 
posição pelos mais desfavorecidos da sociedade.

É em Moçambique que Zeca se manifesta, pela 
primeira vez, abertamente contra o colonialismo o 
que, sem surpresas, lhe traz problemas com a po-
lícia política,  mas não impediu Zeca de se mani-
festar em defesa dos ideais de independência do 
povo moçambicano. Regressado a Portugal, por 
volta de 1967, lecciona de novo, mas desta vez em 
Setúbal, actividade pouco depois interrompida por 
motivos de doença. Findo este interregno, não pôde 
voltar ao ensino, tendo sido expulso e impossibili-
tado de trabalhar como professor. Para sobreviver, 
Zeca teve que voltar a dar explicações e com a sua 
actividade paralela no campo da música, acabou 
por se tornar num verdadeiro símbolo da resistên-
cia democrática. Sem pertencer a nenhum partido, 
Zeca era mesmo assim identificado como um ícone 
da oposição ao regime e acabou por ser preso pela 
PIDE, tendo permanecido na prisão cerca de dois 
meses. Nada disso o desencorajou pois, em 1969, 
vimo-lo a participar, em Paris, num festival da can-
ção portuguesa de combate. Gravou ainda nesse 
ano o disco Cantares de andarilho premiado como 
o melhor disco do ano pela Casa da Imprensa, rece-
bendo também o prémio da melhor interpretação. 
Em 1971, grava o que muitos consideram o seu 
melhor trabalho discográfico: Cantigas do Maio. 
É neste disco que finalmente é gravada a canção 
Grândola Vila Morena. Entretanto outros discos 
surgiram tais como Venham mais cinco e Eu vou 
ser como a Toupeira. Voltou a ser preso pela PIDE/
DGS em 1973 e conheceu os horrores do Forte de 
Caxias. Entretanto a revolução dos cravos acontece 
e com ela a libertação de todos os presos políticos 
e a conquista das liberdades fundamentais que o 
povo português não conhecia: liberdade de asso-
ciação, liberdade de expressão, liberdade de pensa-
mento. Com a revolução, muitos dos intelectuais, 
artistas e políticos que viviam no exílio puderam 
voltar a Portugal, destacando-se entre eles Mário 
Soares, Álvaro Cunhal, Manuel Alegre, José Mário 
Branco, Fausto, Vitorino, Sérgio Godinho e tantos 
outros. Para a história ficará sempre a figura de José 
Afonso como um marco importante da conquista 
da democracia em Portugal e como uma referên-
cia para os artistas e os democratas. Não é pois de 
estranhar que José Afonso continue a ter um lugar 
muito especial no coração da grande maioria dos 
portugueses.

jorge Correia
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a MinHa Mae sempre me ensinou o valor do amor e res-

peito pela familia, por isso nos maguou tanto que a MinHa 

tía tivesse feito mal a MinHa Mae ... nunca podíamos acre-

ditar que alguem do nosso proprio sangue com bruxaria poz 

a MinHa Mae tao doente a ponto de a deixar num hospital 

... Só josé  a tirou da cama e nos mostrou a cara do inimigo...     

.reCoMendo joSe

Familia Cordeiro

 tentei varios tipos de amarraçoes de amor porque o meu relacionamiento 

nao estava bem, paguei a varios BRUXOS e nada fizerao por mim ... Con-

tinuei a procurar ajuda mas ninguem me ajudou ...ja em caso de desespero 

estava a ler o jornal e vi um anuncio de sabio josé...Marquei uma consulta 

e ele resolveu meu problema ... Hoje sou feliz com o meu marido e os meus 

filhos  agradeço todos os días a josé...

noelia e david 

Minha vida nao tinha sentido depois de me meter na droga ...ja estava tao depen-

dente dela que comecei a vender tudo o que tinha en casa .. depois de nao ter mais 

dinheiro tentei matar me e foi parar ao hospital ... estive súper mal mas o que é 

certo depois de recuperar voltei a ter recaída ...

Com sabio josé tudo é posdivel hoje sou livre de todas as drogas e voltei a ter uma 

vida normal sem qualquer tipo de vicios..

obrigado josé

testeMunHos
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profissão de fé nA sAntA cruz

Foi com grande alegria que se 
realizou no passado domingo 

na Missão Santa Cruz, a celebra-
ção da eucaristia presidida pelo 
Sr. Padre josé Maria Cardoso, no 
domingo do Bom Pastor.
Esta celebração foi acompanhado 

pelo grupo infantil da Santa Cruz, 
sobre a direção de Sra. Inês Gomes, 

e, podemos notar que teve início 
com a entrada solene dos dezanove 
jovens.
Esta entrada dos jovens foi acom-

panhada pelos catequistas, que ao 
longo dos anos, acompanharam na 
fé, e, que os catequistas lhes colo-

Manuel neVeS

caram a cruz como sinal de amor a 
Cristo, o bom pastor.
As leituras durante esta celebração 

foram lidas por estes jovens que 
professaram a sua Fé em Cristo.

Em seguida, foi pedido pela cate-
quista responsável deste grupo, a 
Sra. Lurdes Carvalho, confirmação 
na fé junto da pia batismal e sendo 
a vela que os seus pais, e, padrinhos 

ostentaram no dia do seu batismo 
foi acesa no cirio pascal pelos seus 
pais e entregue ao seus filhos como 
sinal da confirmação da Fé. 
Durante esta celebração foi entre-

gue pelos que professaram a sua Fé 
uma flor aos catequistas pelo amor 
com que ao longo destes anos, os 
ajudaram na preparação da sua fé.
Ao finalizar esta celebração o Sr. 

Padre José Maria Cardoso convidou 
os jovens da Missão, os Jovens em 
Ação, ao altar tendo um dos seus 
responsáveis ter feito o convite a 

prosseguir a sua fé neste grupo de 
jovens, ao qual, a comunidade con-
viveu com uma grande salva de pal-
mas.
No final os celebrantes deu uma 

palavra de agradecimento aos pais, 
catequistas, ao grupo de jovens, e, a 
comunidade neste dia do Bom Pas-
tor.
terminada a eucaristia realizou-

-se no salão da igreja o convívio 
com estes jovens pais familiares e 
amigos.



A Voz de PortugAl  |  29 de Abril de 2015  |  P. 17



A Voz de PortugAl  |  29 de Abril de 2015  |  P. 18

Quinta-feira 30 de abriL
- Lançamento do livro do embaixador de portugal em otava

sábado 2 de maio
- divino espírito santo na família rebelo

programa da semana

VisitA do pApA A fátiMA
é “notíciA MArAVilHosA”
o reitor do Santuário de Fátima, padre 

Carlos Cabecinhas, disse hoje que é 
“uma notícia maravilhosa” a confirmação do 
papa Francisco de que quer descolar-se ao 
templo em 2017, por ocasião do centenário 
dos acontecimentos na Cova da iria.
“Para o Santuário de Fátima, que está profunda-

mente ligado ao papa em virtude da mensagem 
de que é depositário, esta é uma notícia mara-
vilhosa”, afirmou à agência Lusa o sacerdote. 
O papa Francisco confirmou hoje, ao bispo de 

Leiria-Fátima, António Marto, que tenciona des-
locar-se a Fátima em 2017, quando se assinala o 
centenário dos acontecimentos na Cova da Iria, 
revelou hoje a diocese portuguesa.Numa infor-
mação enviada à Lusa, a diocese anuncia que, 
em audiência privada, hoje, em Roma, o papa 
Francisco confirmou a António Marto que, “’se 
Deus [me] der vida e saúde’ quer estar na Cova 
da Iria para celebrar o centenário das aparições 
de Fátima”.”Depois de ter recebido já vários 
convites, é a primeira vez que Francisco afirma 
de forma explícita este desejo de vir a Fátima, 

autorizando a divulgação pública da sua inten-
ção”, destaca a diocese.O reitor do Santuário de 
Fátima, onde já peregrinaram os papas Paulo 
VI, João Paulo II e Bento XVI, declarou que foi 
“com grande alegria” que recebeu esta notícia 
da “confirmação do desejo do papa Francisco 
de estar em Fátima, na celebração do Centenário 
das Aparições”.”É verdade que tínhamos a espe-
rança da sua presença por ocasião da celebração 
do centenário, mas termos esta confirmação da 
boca do próprio papa Francisco é muito impor-
tante”, adiantou.”Se, no Santuário de Fátima, já 
rezamos diariamente pelo Santo Padre, esta no-
tícia é desafio a rezarmos ainda mais, para que 
o Senhor lhe dê vida, saúde e força para a sua 
missão”, acrescentou o sacerdote.Em novembro, 
António Marto, que é também vice-presidente da 
Conferência Episcopal Portuguesa, assumiu ter 
uma “esperança fundada” de que o papa pere-
grine ao Santuário de Fátima em 2017.”Agora é 
uma certeza dita pela boca do Santo Padre. Per-
guntei se podia transmitir ao público e à impren-
sa, e ele disse-me que sim, com esta condição, 
acerca da sua vida, se o permitir”, acentuou o 
bispo, realçando ser “uma alegria já para Portu-
gal e para todos aqueles que se sentem ligados a 
Fátima que já podem projetar o futuro com esta 
certeza”.Em março de 2013, após a eleição do 
papa, o Santuário de Fátima enviou uma men-
sagem de saudação, na qual foi sublinhada a ex-
pectativa e a “emoção” de o acolher “um dia” 
naquele templo mariano como peregrino.”Em 
Fátima, confiámos a sua pessoa e o seu ministé-
rio à proteção da senhora de Fátima” e “o santuá-
rio espera com emoção poder recebê-lo um dia 
como peregrino”, lê-se no texto enviado, no qual 
se dá, desde já, “as boas-vindas (...) ao Santo Pa-
dre Francisco”.

AstrÓlOgO – grANDE méDIum vIDENtE
prOfEssOr AIDArA

não há sofrimento sem solução… não viva mais no ne-
gativo, a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 
anos de experiência. Especialista de todos os trabalhos 
Ocultos, ajuda a resolver os problemas por mais difíceis 
que sejam: amor, negócios, má sorte, invejas, maus-
-Olhados; bruxaria; desvios, amarrações, impotência 
sexual, mau vício, etc. resultados positivos com hones-
tidade e sigilo absoluto. não perca mais tempo, um só 
telefonema pode mudar a sua vida.

514-374-2395
fAlO pOrtuguês

cAnAdá regressA Aos
excedentes orçAMentAis

o governo canadiano apresentou hoje o seu pri-
meiro orçamento equilibrado desde a crise fi-

nanceira em 2008, prevendo um excedente de 1,4 
mil milhões de dólares canadianos (1,1 mil milhões 
de euros) no exercício 2015/16 em curso. A seis 
meses das eleições legislativas, o partido conserva-
dor do primeiro-ministro Stephen Harper apresenta 
um excedente orçamental, como tinha prometido, 
apesar da queda dos preços do petróleo, que pri-
vou o governo de receitas fiscais significativas. 
Marcado pela queda dos preços do crude, o ano 
orçamental 2014/15 fechou com um défice de dois 
mil milhões de dólares canadianos.Ao fim de 11 
anos de excedentes orçamentais, o Canadá entrou 
em défice em 2008, registando mesmo em 2009/10 
um saldo negativo recorde de 55,6 mil milhões de 
dólares canadianos, designadamente devido aos 
planos de estímulo da economia que então foram 
realizados.Já no poder na altura, Stephen Harper 
comprometeu-se a regressar ao equilíbrio quando 
a crise acabasse, fixando 2015/16 como ponto de 
referência.O seu governo prevê agora conseguir 
excedentes nos próximos orçamentos, com uma 
taxa de crescimento esperada de 1,9% para 2015, 
de 2,5% para 2016 e 2,0% para 2017.”A incerteza 
geopolítica continua a travar a recuperação”, dis-
se o ministro das Finanças, Joe Oliver, durante um 
discurso na Câmara dos Comuns.”E, bem enten-
dido, a queda vertiginosa das cotações do petróleo 
teve um impacto na nossa economia”, disse.
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PreParado Por tony SaragoÇa
segundA guerrA MundiAl (1939 - 1945)

joel neto

ficou tudo que consolA A Ver

em janeiro de 2013, a sede das 
nações unidas em nova ior-

que honrou Sousa Mendes e con-
tou com um destinatário dum vis-
to de Sousa Mendes, leon Moed 
um palestrante durante as suas 
jornadas internacionais de Co-
memoração das Vítimas e Márti-
res do Holocausto. 

A 20 de junho de 2013, uma gran-
de manifestação foi realizada  em 
frente à casa Sousa Mendes, a Casa 

do Passal, para fazer um apelo para 
a sua restauração. Um arquiteto 
americano, Eric Moed, liderou o 
evento, que contou com as famí-
lias de benificiários de vistos todo 
o mundo. 

Neste caso, um representante do 
Ministério Português da Cultura  
comprometeu-se publicamente a 
doar $ 400.000 em fundos da União 
Europeia para os custos da restau-
ração. 

A 20 de outubro de 2013, um par-
que infantil, em Toronto, Canadá foi 
rebatizado em honra de Sousa Men-
des. No mesmo mês,a companhia 
aérea Português Wind nomeou um 
avião à sua memória. Em dezembro 
de 2013,uma carta que Sousa Men-
des tinha escrito ao Papa PioXII, em 
1946, implorando a ajuda da Igreja 
Católica foi entregue ao papa Fran-
cisco. No final de maio 2014 come-
çou a construção da Casa do Passal 
com os  fundos da União Europeia.

aS CauSaS da Segunda
guerra Mundial

Um conflito desta magnitude não 
começa sem importantes causas ou 
motivos. Podemos dizer que vários 
fatores influenciaram o início deste 
conflito que se iniciou na Europa e,  
rapidamente, espalhou-se pela Áfri-
ca e Ásia. 

Ponta delgada 22-01-2015
Pela cidade dispersavam-se outros 

grupos de amigos, cambaleando. Em 
cada um deles havia os expansivos e 
os tímidos, de mãos nas algibeiras, 
como se os levasse ali sobretudo o 
remorso. O Dia de Amigos também 
é um dia de reconciliação. Está para a 
amizade como o Natal está para a fa-
mília. Juntamo-nos, em bastos casos, 
porque não nos juntámos no resto do 
ano e temos pena disso. Não conheço 
muitos lugares do mundo onde todos 
os anos se guarde um dia para cele-
brar a amizade. Celebram-se a mãe e 
o pai, a mulher e a criança, o idoso, 
o paciente de doença mortal e até a 
Imaculada Conceição. Nos Açores 
celebra-se o amigo também, e cele-
bra-se há cem anos, desde antes de 
se celebrarem muitas outras coisas. 
O que até podia ser apenas mais uma 
forma de reunir a malta e sobreviver 
até à próxima festa, se não contivesse 
uma grande sabedoria. Todos os anos 
tenho razões para celebrar os amigos. 
Um homem que nasce remoto sabe 
o quanto os amigos o ajudaram a ga-
nhar mundividência. Este ano tenho 
mais razões ainda, por motivos que 
cá sei. Aos 40, tem-se menos ami-
gos e melhores amigos. Apetece-me 
abraçá-los a todos e dizer-lhes versos 
de amor – aos das ilhas como aos de 
Lisboa. E é isso mesmo que farei em 
2016, se não for apanhado fora de 
novo. Para a semana, já se sabe, são 
as amigas. Mandem evacuar as po-
voações.

Ponta delgada, 23-01-2015
Há dias, uma rádio local passou Jor-

ge Palma. Já não ouvia aquela canção 
há que tempos. Pus o som no máximo 
e desatei aos berros: O meu amor tem 
lábios de silêncio/ E mãos de baila-
rina/ E voa como o vento/ E abraça-
-me onde a solidão termina. Isto era 
impossível há três anos, quando ainda 
vivia em Lisboa. Jorge Palma tornara-
-se demasiado piroso. Fiquei a pen-
sar se o facto de o cérebro do Homo 
Sapiens estar a encolher tanto desde 
que se criaram as cidades teria a ver 
apenas com a quantidade de tarefas 
de que a cidade o dispensou. Talvez 
tenha a ver também com as coisas de 
que a cidade o proibiu de gostar. O jo-
vem intelectual lisboeta é hoje, acima 
de tudo, um esteta. Cultor e polícia do 
bom-gosto, está pronto a morrer se 
algum dia for apanhado a ultrapassar 
a linha. A não ser que se trate de um 
prazer culposo, joker que só pode usar 
três vezes. A vida do jovem intelec-
tual lisboeta não é assim tão diferente 
da do Pac-Man. Devemos-lhe muito: 
sem ele, isto era uma bandalheira. Es-
tar na pele dele, não. Foi um sufoco. 

Um jovem intelectual lisboeta vive re-
fém da sua personagem. Não arrisca e 
raramente experimenta. É céptico por 
disciplina militar e absoluto por prin-
cípio. Não se esparrama no sofá a ver 
a Jennifer Aniston. Nem vai ao café 
de sweatshirt. Nem bebe uma Super 
Bock pela garrafa, a não ser que es-
teja a cozinhar, com jazz em fundo, e 
haja fotógrafos. Um jovem intelectual 
lisboeta jamais cantaria Jorge Palma, 
a não ser que o Jorge Palma se tives-
se tornado tão piroso, tão piroso que 
houvesse dado a volta e ficado fixe de 
novo. Portanto, só para cantá-lo aos 
berros já valeu a pena partir: O meu 
amor ensinou-me a chegar/ Sedento 
de ternura/ Sarou as minhas feridas/ E 
pôs-me a salvo para além da loucura. 
O facto de o meu cérebro estar outra 
vez a crescer é apenas um bónus.

Ponta delgada, 26-01-2015
Na mesa ao lado da nossa, um ra-

paz tira os rabos aos chicharrinhos. 
Quase toda a semana jantámos aqui: 
gostamos de ter sítios habituais, e 
este é o de Ponta Delgada. A fre-
quência compensa. Há dias esteve 
aí um casalinho americano, bebendo 
e falando de filosofia, contra tudo 
aquilo que julgamos saber sobre os 
americanos do século XXI. Anteon-
tem havia um grupo de amigos bem 
vestidos: uma senhora fazia anos, 
outra ofereceu-lhe um falo e uma 
terceira riu-se a noite toda, às ono-
matopeias. Pus-me a contar os seus 
talentos. Sabia grasnar, coaxar, arru-
lhar, balir, grugulejar. Só não sabia 
estar quieta, e essa era a sua fragi-
lidade. Apeteceu-me abraçá-la. Con-
tudo, ninguém produziu em mim tão 
forte impressão como este rapaz que 
agora separa com a ponta da faca os 
rabos, as espinhas e as cabeças dos 
chicharrinhos, ali muito direito na 
sua cadeira, disfarçando o sotaque 
micaelense. Parte cada lombinho 
ao meio, mastiga-o bem, enxagua 
a boca e só depois se permite um 
cubo de batata doce ou inhame. Em 
qualquer dos casos, descasca-o mui-
to bem, girando-o no ar a ver se não 
lhe sobra um só pedaço de casca. 
É uma nova categoria de açoriano, 
para a qual só agora começo a des-
pertar. Imagino-o em criança, senta-
do à mesa, à espera de que a mãe lhe 
limpe o bife de nervos e gorduras. 
Vejo o seu esgar se detectou um res-
to de pele ou de cartilagem no fran-
go. Depois vejo-o já adulto, fazendo 
as mesmas coisas, e ela também. E, 
como à senhora que balia, apetece-
-me abraçá-lo. Estamos a perder o 
gosto pelas texturas. Desconfiamos 
dos matizes e das combinações, dos 
confrontos e das sínteses. Estamos a 
perder o gosto de comer. Estamos a 
perder a curiosidade, a aventura, e 
nenhuma ameaça me parece hoje tão 
grande como essa.

Um dos mais importantes moti-
vos foi o surgimento, na década de 
1930, na Europa, de governos tota-
litários com fortes objetivos milita-
ristas e expansionistas. 

Na Alemanha surgiu o nazismo, 
liderado por Hitler e que pretendia 
expandir o território Alemão, des-
respeitando o Tratado de Versailles, 
inclusive reconquistando territórios 
perdidos na Primeira Guerra. Na 
Itália estava crescendo o Partido 

Fascista, liderado por Benito Mus-
solini, que se tornou o Duce da Itá-
lia, com poderes sem limites. Tanto 
a Itália quanto a Alemanha passa-
vam por uma grave crise econômica 
no início da década de 1930, com 
milhões de cidadãos sem emprego. 
Uma das soluções tomadas pelos 
governos fascistas destes países foi 
a industrialização, principalmen-
te na criação de indústrias de ar-
mamentos e equipamentos bélicos 
(aviões de guerra, navios, tanques 
etc).

Na Ásia, o Japão também possuía 
fortes desejos de expandir seus do-
mínios para territórios vizinhos 
e ilhas da região. Estes três paí-
ses, com objetivos expansionistas, 
uniram-se e formaram o Eixo. Um 
acordo com fortes características 
militares e com planos de conquis-
tas elaborados em comum acordo.

o iníCio
O marco inicial ocorreu no ano 

de 1939, quando o exército alemão 
invadiu a Polônia. De imediato, a 
França e a Inglaterra declararam 
guerra à Alemanha. De acordo com 
a política de alianças militares exis-
tentes na época, formaram-se dois 
grupos : Aliados (liderados por In-
glaterra, URSS, França e Estados 
Unidos) e Eixo (Alemanha, Itália e 
Japão).
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o México e o poVo MAiA

templos e locais da civilização Maia, per-
didos no meio das florestas que cobrem o 

México, e que ainda não foram protegidos pelo 
governo e solidariedade internacional. têm es-
tado à mercê de ladrões, que procuram fazer 
dinheiro com os artefatos que retiram das ruí-
nas – uma simples estatueta pode valer a um 
camponês local o equivalente ao que ganharia 
numa vida de trabalho. numa missão de tra-
balho descobri uma aldeia Maia abandonada 
pelo poder político e social, que sobrevive e ali-
menta o nosso imaginário de séculos de histó-
ria universal. 
Pequenos segredos, amores e hábitos contados 

por quem lá vive... percorri e vivi seguindo os ca-
pítulos da vida, em boa parte do mundo rural e o 
empenho dos seus habitantes, fui  acompanhado 
nesta missão pelo meu fiel escudeiro Manuel.
As ruas da povoação de terra batida e as peque-

nas casas redondas e construídas em bambú, col-
mo e folhas de coqueiro, com uma só divisão, são 
a maioria dos alojamentos: faz imenso calor, neste 
mês de Abril, e ainda são só nove da manhã. Re-
paro agora que existe uma campa ao lado da casa, 
em linha reta do sítio onde me encontro, na ex-
tremidade norte. Isto tem algum significado? Per-
gunto ao meu escudeiro... Sim, aqui  os homens 
valorosos e mulheres valorosas mesmo: na morte 
aterram viradas para o norte ao lado da casa da 
família. Tento imaginar o que um português, um 
inglês, ou um francês pensariam disto, mas não é 
justo, por um motivo muito óbvio: reza a história 
que este lugar de miséria, degradação e conflitos 
com os amigos que lhe consumiram tudo em tem-
pos de má memória, que os impediu da cultura e 
da luz da manhã. A chegada de um forasteiro é 
notícia num sítio onde não se passa nada e onde o 
próprio dia parece ter dificuldade em cumprir as 

24 horas da praxe. Olham-me com alguma curio-
sidade. São as cicatrizes da história dos inúmeros 
povos e raças que por aqui se cruzaram, entre os 
quais os espanhóis e se não fosse a agricultura e 
o comércio de subsistência dificilmente toda esta 
gente conseguiria sobreviver. No último dia de 
formação. Em poucas palavras fui-me abaixo, a 
comoção deu conta de mim. Agradeci os aplau-
sos com que me bridaram eu não tinha mais para 
lhes oferecer, que a minha ajuda pessoal. Nunca 
fui tão abraçado e nunca vi tantos olhos húmidos. 

O mundo pode ser isto...Esta espécie de coração 
único?
Ainda hoje os seus descendentes, legítimos her-

deiros de um povo sem igual no mundo, conti-
nuam a transmitir seus conhecimentos e seu en-
tendimento sobre a vida geração após geração. De 
certa forma o turismo tem ajudado na difusão e na 
perpetuação dessa cultura fascinante.
Fizeram-me uma surpresa: um passeio de barco, 

que mais parecia uma jangada de trocos de árvo-
res...Não pude deixar de olhar para a terra firme  
que se diluía atrás de nós, e para o rasto das pe-
quenas ondas  que deixávamos à nossa  passagem. 
Navegámos por uma geografia fantástica, entre 
praias claras  e negras. O som do motor parecia 
deslocado nestas paragens  formadas por rochas  
das mais diversas formas e tamanhos . Era o cená-
rio perfeito para as lendas das princesas  e povo.
O barco cheirava a peixe e o barqueiro conhe-

ce  estas paragens: decidi  continuar a admirar a 
paisagem em silêncio. Aquele mar, que se apre-
sentava tão calmo, pode mudar em poucas horas, 

quando uma tempestade  se forma ali perto, e as 
marés vivas podem tornar-se uma armadilha  em 
caso de temporal. Descontraí e pensei que aquele 
barco miserável se assemelhava mais a um prodí-
gio de valentia contra os imprevistos da natureza.
Algum tempo depois, apriximámo-nos da ilha e 

o barqueiro amarrara o barco na praia. O sol es-
condia-se, enquanto a lua iluminava os picos das 
rochas e a natureza verde criava sombras na areia 
da praia. As silhuetas fantasmagoricas da natureza 
recortavam-se contra um céu que passava de ver-
melho a negro lentamente, por entre uma espessa 
bruma que, pouco a pouco parecia despegar-se da 
água para se juntar ao céu. Passado um bocado, a 
conversar na viagem de regresso a casa de iden-
tidades nacionais e culturais: esperava-nos uma 
mesa, crianças e velhos e senti um grande sen-
timento familiar, ali estavam todos para partilhar 
«o manjar dos deuses» massa de milho, ovos co-
zidos, temperos que inclui sementes de abóbora e 
carne de porco desfiada. 

aqui agente vai suspeitando que a prosperi-
dade prometida foi um logro. no meio da crise 
ética e económica profunda, talvez as alterna-
tivas poderão nascer juntando as necessárias 
ideias novas, capazes de retomar e integrar a 
parte melhor de algumas das ideias antigas.

Manuel de
Sequeira rodrigueS

auguSto MaCHado

cibernAutAs
sinAis de dependênciA

num estudo recente realizado pela DECO 
(Defesa do Consumidor), em Portugal, 

quase metade dos jovens entre os 18 e os 25 
anos revela sinais de dependência, alterações 
de humor, do sono e até na alimentação. Sofre 
também quebras de rendimento escolar e/ou 
profissional. Mais de metade dos portugueses 
usa o computador diariamente e 98% têm te-
lemóvel. Sete em cada 10 revelam que a vida 
profissional ou académica depende muito das 
novas tecnologias. Na verdade, alegam, são 
ferramentas de trabalho úteis e imprescindí-
veis para quase todos. Outros confessam que 
até a vida privada também está, sobremaneira, 
dependente do computador, do tablet ou do te-
lemóvel. Até certo ponto, a Internet e as redes 
sociais são interessantes e lúdicas. Contudo, al-
guns utilizadores caem nos excessos e acabam 
por ficar presos nas suas malhas; um em cada 
quatro revelou sinais de dependência, tal como 
muitos que conheço – a começar pelo meu 
neto... E mais não digo, senão corro o risco de 
perder um amigo. Já são muitos os estudantes, 
de 16 aos 18 anos, a seguirem tratamentos, por 

viverem em função da Net e das redes sociais. 
Conheço jovens que passam todo o dia e par-
te da noite, à espera de que os amigos estejam 
‘online’ ou respondam aos sms. Tendo todo o 
tipo de aplicações, incluindo Messenger, Viber, 
WhatsApp, Twiter, Facebook e Skype. Conheço 
pais que têm tido dificuldades em convencer os 
jovens para serem mais moderados na utilização 
das redes sociais. Alguns jovens nem dormem de 
noite a pensar nas notificações, sms ou ‘likes’.  
Muitas vezes, as dependências surgem por falta 
de regras e de limites. E como evitar esta adição? 
Segundo os psicólogos é importante que os pais 
eduquem os filhos com “carinho”, mas com au-
toridade e firmeza. A começar por não instalar o 
PC no quarto. É necessário criar horários e limi-
tes de utilização, instalar bloqueadores para sites 
de adultos, explicar os perigos de certos conteú-
dos e o que fazer face aos mesmos. É igualmen-
te importante jogar com os filhos para gerir o 
entusiasmo excessivo. A prevenção começa nos 
próprios pais, que devem dar o exemplo e evitar 
estar sempre ao telemóvel, nas redes sociais e na 
Internet. O mesmo estudo revela que os homens 
até aos 30 anos sofrem mais deste mal do sécu-
lo. São utilizadores intensivos das redes sociais, 

como o Facebook, de pornografia e jogos ou 
apostas online. 
Os “viciados” nas novas tecnologias trocam a 

vida real, o convívio, os momentos de lazer e 
as relações cara a cara pelo mundo virtual. O 
computador, a Internet e o smartphone passam 
a ser o principal (ou o único)centro de interes-
se: 10% referem que a vida pessoal seria va-
zia e tristonha sem o acesso à Internet e quase 
um quarto admite que seria emocionalmente 
muito difícil deixar de usar o telemóvel. Veri-
fica-se, diz o mesmo estudo, “uma quebra no 
rendimento profissional ou académico. Uma 
fatia significativa dos utilizadores intensivos da 
Net e do telemóvel aparenta não se sentir bem 
com a vida. A utilização excessiva é a causa 
de sintomas de ansiedade e depressão. Exem-
plo: Rosália, 17 anos, com ajuda do psicólogo 
conseguiu combater a dependência da Internet 
e das redes sociais. “Hoje, conta ela, sinto-me 
mais libre, mais tranquila. Estabeleci um horá-
rio para estar ‘online’ – no máximo uma hora 
por dia – para conseguir estar em família, viver 
em comunidade e dar de mim, já que tantas ve-
zes me deram e eu recusei. Enfrento o medo de 
estar sozinha, sem ter de mentir ou compensar 
vazios com ilusões”. Para evitar a dependência 
destas novas tecnologias é necessário aprender 
a utilizar estas novas ferramentas, sem cair em 
excesso e reencontrar o gosto pelos relaciona-
mentos com o mundo real.
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uMA VisitA inesperAdA
antónio Pedro CoSta

a visita do Secretário de estado da admi-
nistração local, antónio leitão amaro, 

a S. Miguel, foi delicada, porquanto veio 
acicatar ânimos que estavam mais ou menos 
calmos e não foram apenas relativos à Polí-
cia de rabo de Peixe, pois veio dar também 
uma ferroada nas Câmaras Municipais e no 
próprio governo regional.

Na conferência de imprensa com os jornalis-
tas Câmara Municipal da Ribeira Grande, o 
Secretário de Estado da Administração Local, 
anunciou que seria construída uma nova Es-
quadra na Ribeira Grande e um Posto com po-
liciamento de proximidade em Rabo de Peixe. 
No entanto, depois ter sido confrontado com 
as intenções para a deslocação mesmo que 
provisória dos Agentes da PSP para outras Es-
quadras da ilha, aquele governante assegurou 
aos autarcas daquela Vila que se manteria em 
Rabo de Peixe toda a atividade policial exis-
tente, com toda a sua autonomia, como tem 
acontecido até agora.
A população de Rabo de Peixe e a própria 

Junta de Freguesia já lamentaram as declara-
ções do Secretário de Estado da Administra-
ção Local, quanto às intenções de diminuir as 
competências da PSP naquela Vila. Ninguém 
está disposto a baixar os braços, dado que com 
muito “suor” se conseguiu uma Esquadra e 

não será de ânimo leve que a população deixe 
de ter aquela força de segurança com todas as 
suas valências.

Outrossim, Rabo de Peixe espera que sejam 
reforçados os seus efetivos policiais, a fim de 
se dar resposta às necessidades de intervenção 
permanente dos Agentes da PSP na salvaguar-
da de pessoas e bens, pois trata-se de uma Vila 
que possuiu uma população mais numerosa 
do que algumas ilhas dos Açores e espera que 
haja bom senso na avaliação deste assunto.
Por outro lado, naquela visita, aquele mem-

bro do governo da República veio relembrar 
um assunto que estava adormecido, relativa-
mente ao facto das autarquias dos Açores con-
tinuarem sem receber as receitas do IRS de 
2009 e 2010, uma verba relativa a cinco por 
cento de IRS que é devolvida aos municípios 
e que atinge o montante de cinco milhões e 
quatrocentos mil euros. Tanto o Governo da 
República como o Governo Regional dos Aço-
res recusam -se a transferir a verba devida. Foi 
mais uma gota de água num assunto injusto 
para as Câmaras Municipais dos Açores.
António Leitão Amaro veio cá e penso tirar 

um coelho da cartola ao que em todos os mu-
nicípios do país se mantém a presença de um 
atendimento das Finanças e que em vez do 
anunciado encerramento dos serviços e Repar-
tições de Finanças, como estava previsto no 
memorando assinado com a Troika, o Secretá-

rio de Estado veio anunciar que está a ser ela-
borada uma reorganização dos espaços físicos 
e que nenhuma munícipe fica sem acesso a es-
ses serviços, apresentando um novo programa 
de proximidade que pretende implementar ou 
seja os espaços do cidadão, em diversos con-
celhos, incluindo nos Açores. 

Disse o governante que essas novas soluções 
de atendimento digital assistido, serão postos 
digitais que aproveitando as novas tecnolo-
gias, e com presença física, vão ajudar as pes-
soas a beneficiar de todos os serviços que hoje 
já estão online - há mais de 280 actos que já 
podem ser praticados” e dá como exemplo: os 
registos e a renovação carta da condução. 

Como era de esperar, o anúncio não foi bem 
recebido por Sérgio Ávila, Vice-Presidente 
do Governo Regional, que logo ripostou que 
a proposta não fazia qualquer sentido sabia já 
que existe nos Açores a TIAC, a Rede Integra-
da de Apoio ao Cidadão, com mais de 50 lojas 
na Região.

Será que passará a haver uma competição 
entre a riaC e as lojas do cidadão? ain-
da bem, em cada esquina haverá um espaço 
para se tratar dos mesmos assuntos e assim 
se criam mais postos de trabalhos públicos, 
desta vez a cargo do governo da república. 
Será que isto faz sentido?...
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SerViÇoS conSulAreS
EmbAIxADA DE pOrtugAl Em OtAvA
645 island drive, Ottawa, t.:1.613.729.0883
cONs. gErAl DE pOrtugAl Em mONtrEAl
2020 rua de university, s: 2425, t.: 514.499.0359

hOrárIO DE AtENDImENtO
2ª-feira 9H00-13H00  |  14H00-15H30
3ª-feira 9H00-13H00
4ª-feira  9H00-13H00  |  14H00-17H00
5ª-feira 9H00-13H00
6ª-feira 9H00-13H00
sEcÇÃO vIsA
3ª-feira 14H00-15H00
5ª-feira 14H00-15H00

AssOcIAÇÃO DOs pAIs
333 de Castelneau, montreal t.:514.495.3284
Ass. DE NOssA sENhOrA DE fátImA
1815 Favreau, Laval,  t.:450.681.0612
Ass. pOrtuguEsA DO cANADá
4170 st-urbain, montreal t.:514.844.2269
Ass. pOrtuguEsA DO EspírItO sANtO
6024 Hochelaga, montreal t.:514.254.4647
Ass. pOrtuguEsA DE lAsAllE
2136a pigeon, montreal t.:514.366.6305
Ass. pOrtuguEsA DE stE-thérèsE
103b turgeon, ste-thérèse                          t.:514.435.0301
Ass. pOrtuguEsA DO wEst IslAND
4789 boul. des sources, montreal        t.:514.684.0857
AssOcIAÇÃO DA
tErrA quEbEquENtE t.:514.237.3994
cAsA DOs AÇOrEs DO quEbEquE
229 Fleury O., montreal t.:514.388.4129
cENtrO cOm. DO DIvINO EspírItO sANtO
8672 Forbin Jason, montreal t.:514.353.1550
cENtrO cOmuNItárIO sANtA cruz
60 rachel O., montreal t.:514.844.1011
cIrculO DE rAbO DE pEIxE t.:450.687.2082
clubE OrIENtAl pOrtuguês DE mONtrEAl
4000 Coutrai, H3s 1C2 t.:514.342.4373
clubE pOrtugAl DE mONtrEAl
4397 st-Laurent, H2W 1Z8 t.:514.844.1406
spOrt mONtrEAl E bENfIcA
100 bernard O., H2t 2K1 t.:514.273.4389

AssociAções e clubes

FilarmónicaS
bANDA DE NOssA sENhOrA DOs mIlAgrEs
6024, Hochelaga, montreal  t.:514.254.4647
fIlArmÓNIcA DIvINO EspírItO sANtO
231, Fleury O, montreal  t.:514.844.1774
fIlArmÓNIcA pOrtuguEsA DE mONtrEAl
260, rachel E., H2W 1r6  t.:514.982.0688

ranchoS FolclóricoS
cAmpINOs DO rIbAtEjO t.:514.648.8343
cANA vErDE t.:514.618.9087
EstrElAs DO AtlâNtIcO t.:450.687.4035
IlhAs DO ENcANtO t.:514.388.4129
pOrtugAl DE mONtrEAl t.:514.834.0920
prAIAs DE pOrtugAl t.:514.844.1406
vErDE mINhO t.:514.865.7603

igrejaS
Igr. bAptIstA pOrtuguEsA t.:514.577.5150
mIssÃO sANtA cruz t.:514.844.1011
mIssÃO DE Nª sª DE fátImA t.:450.687.4035

CâMBio do dólar Canadiano
28 de aBril de 2015

1 euro = Cad 1.326370
4245 Boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

681 Jarry Est, montreal
tel.: 514.273.9638

2615 place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

Mercearia 
portuguesa

7813 Cartier, mtl,Qc
Orçamento gratuito 
tel.: 514.725.6531

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

tel.: 514.943.7907

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

111 st-paul Este. 
tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

www.solmar-montreal.com

3224 bl. rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

agÊnciaS
de ViagenS

BancoS e 
SerViçoS 

FinanceiroS

4244 boul. st-Laurent
tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

canalizador

FotograFo

contaBiliStaS

dentiStaS

4270 st-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eletricidade

225 gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

agÊnciaS
FuneráriaS

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

imPortadoreS

merceariaS

mErcEArIA
sá E fIlhOs

4701 st-urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 st-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

monumentoS

notárioS

4057 boul. st-Laurent
tel.: 514.987.7666

355 rua rachel Este
tel.: 514.844.3054 traduçõeS

tranSPorteS

casamentos, 
batizados, festas,...
tel.: 514.299.1593

4270 st-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reStauranteS

TRAGA O SEU VINHO
LE GRILL

TASQUARIA
Cozinha portuguesa

peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

reStauranteS

5938, st-Hubert (rosemont)
montreal, QC, H2s 2L7

tel.: 514.272.9797

Chouriçor Inc.
A mErcEArIA DAs fAmí-

lIAs pOrtuguEsAs
4031 De Bullion, Mtl, Qc

t.: 514-849-3808

4242 boul. st-laurent 
Escritório 201

tel.: 514.842.2443
Fax: 514.842.1252

informaÇÃo
pra Quem LÊ.

resuLtado pra
Quem anuncia.

informaÇÃo
para 

Quem LÊ.

resuLtado 
para

Quem anuncia.

aluga-se 41/2 na área de montreal Este/anjou (2 quatos 
fechados). renovado (cozinha em cerâmica), chão de 
madeira, aquecimento eletrico, entradas para máquina de 
lavar e secar (casal ou pessoa só). referências necesarias.

cONtAtAr hErmINIO sIlvA: 514-354-6568

apartamento no centro de vila-moura, algarve. reno-
vado, com 3 quartos e cozinha bem equipada. pode 
alugar à semana. disponível para os meses de junho, 
julho do 1-15 e agosto do 1-15 e setembro. 

manuel justino: 514-727-3533 
ou lisete sousa: 011-351-934-311475

51/2 no 2° andar (duplex) em Anjou (810$). Muito limpo, 
cozinha em cerâmica, madeira maciça. Bastante clari-
dade, a ver e apreciar. Gostariamos uma familia tran-
quil. Livre 1° de Julho. 514-354-0004

Aluga-se um 4 ½ no 8914 2e ave. St-Michel, em 
óptimas condições. Contactar Sérgio 

514-389-5678

Aluga-se, QUARTO mobilado para senhora ou 
senhor, Bullion/Duluth, contactar 

514-588-3571

51/2 num 2º andar de um duplex na
zona de St-Michel na 25ª avenida,

em frente da escola Bienville.
514-322-5125

Aluga-se grande 51/2 no boul. st-vital em 
montreal Norte. livre imediatamente, muito 

lindo, bastante claridade.
referências necessárias. 

514-543-6555

férIAs Em pOrtugAl
aluga-se quartos em quinta sosegada nos arredores 

da caldas da rainha ou escursão túristica por castelos, 
grutas, praias e cidades nos arredores, incluindo se dese-
jarem de assistir as celebrções em fátima no dias 13 de 

maio a agosto. tudo incluído.
514-814-6498 ou 011351916516513

aluga-Se
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†

†

Linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons naturais. 
resolve os seus problemas 

sem voodoo.
rOsA: 514-278-3956

Paisagista com 
experiência e 

“pavé-uni”, etc. 
Trabalho em Laval. 
Salário conforme 

experiência. 
450-963-3462

Está a ganhar o que merece? 
Trabalha a partir de casa. Part-time: 

500-1500$ possíveis. Full-time: 2500-
4000$ possíveis. Compatível com 

outras atividades ou emprego. 
514-961-0770

SerViço
Perca peso de forma natural e definitiva. 

Programa nutricional recomendado
por médicos. Acompanhamento gratuito

cArlOs pAlmA: 514-961-0770

Vende-Se

Companhia de paisagismo 
precisa de homens para 
trabalhar em “pavé-uni” e 
cortador de pedra com ex-
periência, e, também uma 
pessoa para assistir nestas 
tarefas. deve ter um carro. 
salário segundo experiên-
cia. 514-240-1535

pADArIA lAjEuNEssE Está A prOcurA
- Padeiro com experiência em pão português, 
- Pasteleiro com experiência em pastelarias
  tradicionais portuguesas
- Cozinheiro e churrasqueiro
  de frango à moda portuguesa.

urgENtE tElEfONA já: 514-814-0362

Precisa-se de senhora 
para fazer limpeza de 

uma casa em Boisbriand 
com experiência.
Deve falar inglês. 

450-430-9693

emPregoS

precisa-se de uma senhora 
responsável para limpeza 
de uma casa com expe-
riência. 4 vezes por sema-
na.

514-273-2934

Precisa-se de ho-
mens para trabalhar 

na fabricação ou 
instalação.

514-362-1300

informaÇÃo para Quem LÊ.
resuLtado para Quem anuncia.

Vende-se o aparelho “android” pode ver os canais 
portugueses, canais brasileiros, e outros mais, 
canais desportivos de todos os países, filmes, 

séries, possibilidades ilimitadas. Desloco-me para 
instalação. 514-267-8766

jArDINs DEs
bEAux-rêvEs

Companhia paisagista 
procura para trabalhar 
nos jardims. bom salário. 

514-554-0213 ou
450-641-7389

prEcIsA-sE DE sE-
NhOrAs pArA fábrI-
cA Em plENA ExpEN-
sÃO. cOrtINADOs, 
cOlchAs, E vEstuá-
rIO DEspOrtIvO. vAI 
trAbAlhAr cOm 
máquINAs plAIN, 
OvErlOck E blIND 
stItch. cONtAtAr: 

lINA pErEIrA: 
450 665 5180 Ext 241

Ou tElEmÓvEl:
514 296 4597

Precisa de dinheiro? Emprestamos dinheiro 
para 1ª e 2ª hipoteca. 

514-601-8798

aluga-Se

Precisa-se de empregado possivel-
mente com experiência para instalar, 
assemblar e trabalho geral para ram-
pas em alumínio ou metal com expe-
riência. 

Apresentar-se no 
8910 Pascal Gagnon, St-Leonard 

ou contatar Enza: 514-327-2200 ou 
email info@mondialaluminium.com

emPregoS

mArIA rOsA rEsENDEs
Faleceu em montreal, no dia 24 
de abril de 2015, a sra. maria 
rosa resendes, natural do Faial 
da terra, são miguel, com 89 
anos, esposa do já falecido an-
tónio resendes.
Deixa na dor seus filhos Antonio 
(Carmelia resendes), daniel, 
maria de Lurdes (manuel Jacinto 
melo), paulo Jorge (grabriela pi-
mentel), isaac (maria de Lurdes 
braga), ana maria, João (ale-
xandrina amaral), Orlando (Es-
meria Fonseca resendes), seus netos/as, bisnetos/as, 
sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços funebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean talon E., montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduino martins
a missa do corpo presente foi terça-feira, o 28 de abril 
de 2015, às 10h na igreja santa Cruz. Foi a sepular 
no cemiterio Côte-des-neiges. renovam com profun-
da saudade a missa do sétimo dia que se realiza, hoje, 
quarta-feira 29 de abril, às 18h30, na igreja santa Cruz.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. a todos Obrigado e bem-Hajam.

mArIA AlExANDrA cArvAlhO 
Faleceu em montreal, no dia 24 
de abril de 2015, a sra. maria ale-
xandra Carvalho, com a idade de 
70 anos, natural de ginetes, são 
miguel, açores, esposa do já fale-
cido manuel Farias.
Deixa na dôr, sua filha Filomena 
(João Duarte), seu filho António 
(Lynda glaziou), seus netos da-
vid (Karine beausoleil), stéphanie 
(david synett), Jessica, sua bis-
neta aleesia. sua irmã margarida 
(Humberto viveiros), sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços funebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
2159, st-martin E., laval
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduino martins
missa do corpo presente foi segunda-feira, 27 de abril, 
às 10h, na igreja de nossa senhora de Fátima em La-
val. Foi a sepultar em cripta no mausoléu st-martin.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. a todos Obrigado e bem-Hajam.

M e M o r a n d u M
6º Anos de saudade
ANtÓNIO pENA

09/06/1941- 04/05/2009

seis anos se passaram, foi no 
dia 4 de maio de 2009. uma missa 
será celebrada em sua memória, 
terça-feira dia 5 de maio às 18h30 
na igreja santa Cruz. agradece-
mos antecipadamente a todas as 
pessoas que se dignaram assistir 

a este acto religioso.

Saíste da vida, mas não das nossas vidas.
Como podia-mos acreditar que morreu,

Quem tão vivo está nos nossos corações.
Da tua mulher, filhos, noras, e netos.

mArIO clAuDIO fErrEIrA
Faleceu em montreal, no dia 
26 de abril de 2015, o sr. mario 
Claudio Ferreira, natural de te-
lhados grandes, são bento, por-
to-de-mós, portugal, com a idade 
de 65 anos.
deixa com eterna saudade sua 
esposa Manuel Ferreira, seus fi-
lhos miguel, sonia, daniel. seus 
cunhados/as, sobrinhos/as, res-
tantes familiares e amigos.
Os serviços funebres estão a car-
go de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean talon E., montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduino martins
O velório será, hoje, quarta-feira 29 de abril de 2015, 
das 17h às 22h. a missa de corpo presente será cele-
brada, amanhã, quinta-feira 30 de abril às 10h na igreja 
santa Cruz. será sepultado no cemitério notre-dames-
-des-neiges. renovam com profunda saudade a missa 
do sétimo dia que se realiza sábado, 2 de abril de 2015, 
às 18h30, na igreja santa Cruz.
Queremos agradecer também a equipa do departa-
mento de oncologia do hospital santa maria, no terceiro 
andar. Em vez de enviar flores, um donativo a fundação 
“société de soins palliatifs à domicil, 1110 Jean-talon E. 
bureau 301, montréal, Qc, H2r 1v9” seria muito apre-
ciado.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. a todos Obrigado e bem-Hajam.

†

Aluga-se 51/2, 3qts fechados, tem acesso a RTP in-
ternacional, grande salão, chamdoré, perto trans-
portes público. 514-326-7326

aluga-se 51/2 na villeray e 6ª avenida, livre a partir do 
1º de julho. zona muito tranquila e autocarro mesmo a 
porta. ar condicionado mural. 514-863-9334

Precisa-se de costureira de alta 
categoria com experiência. 514-875-8000

mAcsIl pAysAgE
Precisa-se de homens para trabalhar em jardins 

com experiência. 514-977-3248

Senhora disponível para fazer limpeza duma casa. 
Responsável. 
Por mais informações contactar ao 514-804-3235
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O serão continuou com mais bandas de música 
todas elas excelentes. O baile não parou até às 3 
horas da manhã.
O Presidente Nigel Greenaway agradeceu ao  

Jornal A Voz de Portugal pela participação a este  
grande evento, em beneficio MORST Fundraiser 
for Sun Youth.
uM BeM Haja.
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Magnifico condo com 2 qtos fechados 
muito bem situado na Henri-Julien à es-
quina da mont royal. Const. ’99. Lareira. 
Chão de madeira. ar-cond. 1 grande bal-
cão e terraço privado com vista na mon-
tanha! venha ver! $369,000 negociável.

belo condomínio no último an-
dar de 3plex. 1174pc. 3 quartos 
fechados. grande salão e casa 

de jantar. Chão em madeira. 
2 balcões. 5 minutos a pé do 

parc Laurier! 

Construção 2009. Magnífico 
condomínio no último andar. 
Espacioso e luminoso! Chão 
em madeira. Ar condiciona-
do, Lareira a gaz. 2 balcões. 
GARAGEM. É so luxo! Muito 
perto do centropolis e todos 

os serviços e transportes. 

$304,000

5

4

sÓ umA EquIpA quIs gANhAr O jOgO
Numa conversa entre amigos após o clássico 
Benfica-Porto, diz um enquanto lia o jornal:
- O treinador do Porto diz que “só uma equipa 
quis ganhar o jogo”.
E responde o amigo: - Então isso significa que 
só uma é que não conseguiu…

DIA DE pEscA
Domingo, como de costume, levantei-me cedi-
nho, coloquei os meus agasalhos, vesti-me si-
lenciosamente, tomei o meu café e até passeei 
com o cão. Depois, fui até à garagem e enga-
tei o barco de pesca no meu 4×4. De repente, 
começou a chover torrencialmente. Havia até 
neve misturada com a chuva, ventos a mais de 
80 km/h. Liguei o rádio e ouvi que o tempo se-
ria chuvoso durante todo o dia. Voltei imediata-
mente para casa, silenciosamente tirei a roupa 
e meti-me rapidamente debaixo dos cobertores. 
Afaguei as costas da minha mulher suavemente 
e sussurrei:
- O tempo lá fora está terrível.
Ela, ainda meio adormecida, responde:
- E acreditas que o idiota do meu marido foi pes-
car com este tempo?!
bOA mEmÓrIA
Duas amigas conversam a propósito de preten-
dentes. Informa a primeira: - finalmente, o mi-
guel declarou-se e eu confessei-lhe lealmente 
quantos homens já tive na minha vida. 
E diz a amiga: - fizeste bem, querida. mas, o 
que mais me espanta é a tua grande memória…

no passado sábado 18 de abril de 2015 às 
17h30 na grande e prestigiosa sala em-

bassy Plaza em laval teve lugar um encontro 
em beneficio de Sun Youth.
A noite começou com a atuação do Grupo Fol-

clórico Português de Santa Cruz. O Rancho trou-
xe brilho e beleza para sala que brilhava com as 
danças e cantares a manter viva as tradições. 
Elizabeth Carreiro explicou com muito orgulho 

os usos e costumos folclóricos de cada dança e 
de cada região de Portugal, e também convidou 
o público a participar, o que foi muito interes-
sante. Este Rancho merece todo o apoio da nossa 
comunidade e do Governo de Portugal, pois ele 
representa a nossa cultura em alta qualidade.

Seguiu-se um jantar com uma saborosa ementa 
composta de uma variedade de pratos, até figos e 
maracujás, excelente sobremesa.
A noite foi preenchida com um espetáculos de 

primeira classe. A Jordelina Benfeito encantou a 
sala com Fado e guitarrada  com lindas melodias 
que todos adoraram.

jAntAr de gAlA do sun youtH

FranCiSCa reiS
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cArNEIrO: Carta dominante: a papisa, 
que significa Estabilidade, Estudo e Misté-
rio. Amor: As suas obrigações profissionais 
podem não lhe permitir estar tanto tempo 

com a pessoa amada, por isso, aproveite de uma 
forma especial todos os momentos a dois. viva ale-
gre e otimista! saúde: procure ter uma alimentação 
equilibrada. dinheiro: poderão surgir novas pers-
petivas nesta fase, mas não se deixe levar pelos 
impulsos. números da sorte: 8, 17, 11, 4, 2, 3

tOurO: Carta dominante: O 9 de paus, 
que significa Força na Adversidade. Amor: 
seja mais carinhoso com o seu parceiro. 
procure intensamente sentimentos sólidos 

e duradouros, espalhando em seu redor alegria e 
bem-estar! saúde: Opte por refeições ligeiras. di-
nheiro: poderá realizar investimentos a título indivi-
dual. números da sorte: 8, 10, 24, 30, 32, 43

gémEOs: Carta dominante: a morte, que 
significa Renovação. Amor: Poderá ter de 
enfrentar uma forte discussão com alguém 
da sua família. Que a sua Estrela-guia 

brilhe eternamente! saúde: O cansaço poderá 
invadi-lo, tente relaxar. dinheiro: a sua conta ban-
cária anda um pouco em baixo, seja prudente nos 
gastos. números da sorte: 1, 16, 15, 24, 27, 31

cArANguEjO: Carta dominante: Cava-
leiro de Paus, que significa Viagem lon-
ga, partida inesperada. amor: a sua vida 
afetiva poderá ganhar um novo rumo. dê 

tempo ao tempo e acredite que é possível ser feliz.
saúde: Cuide melhor da sua pele, está a neces-
sitar de uma limpeza facial. dinheiro: sentir-se-á 
preparado para realizar os projetos a que se pro-
põe. números da sorte: 7, 8, 47, 41, 45, 3

lEÃO: Carta dominante: 3 de paus, que 
significa Iniciativa. Amor: O seu cansaço 
pode prejudicar a sua relação amorosa. 
procure estar calmo. não se canse viven-

do agitado! saúde: procure não andar tão atare-
fado. dinheiro: poderá ter problemas com a sua 
entidade patronal. seja audaz.
números da sorte: 1, 8, 4, 10, 11, 6

vIrgEm: Carta dominante: 4 de Copas, 
que significa Desgosto. Amor: Uma pes-
soa próxima de si poderá mostrar uma 
faceta menos agradável. O seu bem-estar 

depende da forma como encara os problemas. 
saúde: poderá sentir dores musculares. dinheiro: 
seja justo numa decisão que poderá ter que tomar.
números da sorte: 8, 1, 14, 11, 17, 22

bAlANÇA: Carta dominante: 10 de Espa-
das, que significa Dor, Depressão, Escuri-
dão. amor: tente pensar um pouco na sua 
relação, e reflita bem se esta o faz feliz. É 

tempo de meditação. Ela é uma energia da alma. 
Explore-a! saúde: O stress e o excesso de traba-
lho poderão trazer-lhe alguns problemas de saúde. 
dinheiro: poderá haver um crescimento inesperado 
do seu poder material. 
números da sorte: 2, 11, 14, 17, 27, 39

EscOrpIÃO: Carta dominante: 9 de Ou-
ros, que significa Prudência. Amor: rejeite 
pensamentos pessimistas e derrotistas. 
pratique o pensamento positivo e as ações 

construtivas agora! saúde: Liberte-se da pressão 
do dia a dia através da boa disposição. dinheiro: 
apesar das divergências de opiniões no seu am-
biente de trabalho, não desista dos seus objetivos.
números da sorte: 10, 20, 30, 4, 5, 9

sAgItárIO: Carta dominante: 6 de Es-
padas, que significa Viagem Inesperada. 
amor: um convite inesperado alegrará o 
seu dia. Que os seus desejos se realizem!

saúde: mantenha o otimismo e procure manter a 
sua energia habitual. dinheiro: investigue as opor-
tunidades de emprego em empresas recentes. nú-
meros da sorte: 16, 25, 33, 42, 50, 61

cAprIcÓrNIO: Carta dominante: ás de 
Copas, que significa Princípio do Amor, 
grande alegria. amor: O convívio com a 
pessoa amada estará favorecido nesta fase. 

aproveite estes momentos e esqueça todos os seus 
receios. mantenha-se alegre e recetivo. saúde: Fase 
estável, mas esteja sempre alerta. dinheiro: Os seus 
problemas poderão ser resolvidos, embora com len-
tidão. números da sorte: 7, 10, 5, 22, 41, 1

AquárIO: Carta dominante: a Força, que 
significa Força, Domínio. Amor: Procure não 
esconder segredos ao seu melhor amigo. 
Que a luz da sua alma ilumine todos os que 

você ama! saúde: Evite adotar posturas incorretas. 
dinheiro: é possível que não consiga cumprir um pa-
gamento. números da sorte: 2, 19, 26, 34, 42, 54

pEIxEs: Carta dominante: O Julgamen-
to, que significa Novo Ciclo de Vida. Amor: 
sentirá necessidade de conhecer pessoas 
diferentes. Viva o presente com confiança! 

saúde: probabilidade de ocorrência de pequenos 
acidentes domésticos. dinheiro: altura de fazer con-
tenção de despesas. 
números da sorte: 17, 23, 44, 13, 26, 1

PAlAVrAS cruzAdAS

Horóscopo MAriA HelenA MArtins

coisAs do Arco dA VelHA

SoluÇão dA SemAnA PASSAdA

hOrIzONtAIs: 1. Abada, Usado. 2. Goleta, Éter. 3. Rifle, Cru. 4. Atuarias. 5. Do, Pueril. 6. 
Eis, Fez, asa. 7. ironia, ar. 8. anagrama. 9. Ena, dente. 10. Luta, sereia. 11. amora, molar.
vErtIcAIs: 1. agradei, ala. 2. boi, Oira, um. 3. alfa, soneto. 4. delta, nanar. 5. ateu, Figa. 
6. apear. 7. Cruz, adem. 8. série, Úmero. 9. atuara, anel. 10. de, sisa, tia. 11. Oro, Lardear.

1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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liga doS camPeõeS

euroPa league

quArtOs DE FINAL     1ª mão    2ª mão
Juventus - monaco        1-0        0-0
atlético madrid - real madrid        0-0        0-1
FC porto - bayern münchen        3-1        6-1
paris sg - barcelona        1-3        0-2

quArtOs-DE-fINAl     1ª mão    2ª mão
Club brugge - dnipro        0-0        0-1
dynamo Kyiv - Fiorentina        1-1        0-2
vfL Wolfsburg - napoli        1-4        2-2
sevilla - Zenit        2-1        2-2

grupO EstE J v E d p
1-NE revolution 8 4 2 2 14
2-Dc united 7 4 2 1 14
3-nY red bulls 6 3 3 0 12
4-Columbus Crew 7 3 2 2 11
5-Chicago Fire 6 3 0 3 9
6-Orlando City 8 2 2 4 8
7-toronto FC 6 2 0 4 6
8-new York FC 8 1 3 4 6
9-philadelphia u. 9 1 3 5 6
10-impact mtl  4 0 2 2 2

Major 
League Soccer

 p J v E d
1-Chivas 26 16 7 5 4
2-veracruz 25 15 6 7 2
3-tigres 25 15 8 1 6
4-atlas 25 15 7 4 4
5-Club tijuana 24 15 7 3 5
6-toluca 23 15 6 5 4
7-américa 23 15 6 5 4
8-pachuca 22 15 6 4 5
9-Cruz azul 22 15 6 4 5
10-santos Laguna 21 15 6 3 6
11-pumas 21 15 6 3 6
12-Querétaro  20 15 6 2 7
13-monterrey 20 15 6 2 7
14-Chiapas 20 15 5 5 5
15-puebla 16 15 4 4 7
16-Leones negros 15 14 4 3 7
17-Club León 13 15 3 4 8
18-morelia 10 15 2 4 9

cLauSura
México

grupO OEstE J v E d p
1-Vancouver W. 9 5 1 3 16
2-fc Dallas 8 4 2 2 14
3-seattle s. 7 4 1 2 13
4-La galaxy 8 3 3 2 12
5-Houston d. 8 2 4 2 10
6-sporting KC 8 2 4 2 10
7-sJ Earthquakes 7 3 0 4 9
8-portland t. 8 2 3 3 9
9-real salt Lake 7 2 3 2 9
10-Colorado r. 7 1 4 2 7

hOrIzONtAIs: 1. Dificuldade em respirar que surge por acessos 
irregulares. sem habilidade. 2. serão até de madrugada. deseje. 3. 
guarida. O homem de estatura muito mais baixa que a normal. 4. 
relato, escrito geralmente em livro especial, de tudo quanto se tratou 
numa reunião. Fileira. 5. Carta de jogar. relativo à opala. 6. Emissão 
de voz. época notável. altar cristão. 7. ríspido. aqueles. 8. Claridade 
que o sol envia à terra. aguardente de cereais. 9. ave palmípede, 
espécie de pato. Que custa pouco dinheiro. 10. produção de sons 
emitidos pelo aparelho fonador. Fenómeno de refração e reflexão, 
frequente nos desertos, que faz aparecer como próxima e invertida a 
imagem de objetos distantes. 11. Queridos. Escasso.
vErtIcAIs: 1. planta da família das bromeliáceas. Corte no ves-
tuário para se adaptarem as mangas. 2. debaixo de. Ecoa. dotes 
naturais. 3. instrumento de matemática. mutismo. 4. grito agudo 
das aves, quando embravecidas. anuência. 5. virgem ou viúva que 
nos primórdios do cristianismo vivia em comunidade. Contr. do pron. 
pess. compl. me e do pron. dem. o. 6. passado. unidade de medida 
agrária equivalente ao decâmetro quadrado. Outra vez. 7. Contr. da 
prep. em com o art. def. a. tornar mais largo. 8. naquele lugar. ter 
tonturas. 9. Fruto bacáceo, de polpa mole, doce e agradável, que pro-
vém da bananeira. Feiticeira. 10. sacerdote muçulmano. discurso. 
possuir. 11. Fêmea do leão. indício. 

toMou oito CoMPriMidoS 
Para eMagreCer e Morreu
Uma estudante britânica de 21 anos mor-

reu após tomar oito de comprimidos para 
emagrecer que comprara na internet, uma 
dose acima do recomendado. 
Segundo o DailyMail, logo depois de to-

mar o medicamento, Eloise Parry começou 
sentir seu corpo quente e o seu metabolis-
mo acelerou rapidamente, tendo sido enca-
minhada para o hospital Royal Shrewsbury, 
no Reino Unido.

Os exames médicos detetaram que os 
comprimidos ingeridos pela jovem conti-
nham Dinitrophenol, uma substância alta-
mente tóxica conhecida como DNP.
Apesar dos esforços não foi possível esta-

bilizar a temperatura corporal da estudante, 
que acabou por falecer apenas três horas 
após o diagnóstico.
Não há antídoto para o DNP e apenas dois 

comprimidos com este químico teriam sido 
suficientes para matar um adulto. Com a 
toma de oito comprimidos, o tratamento da 
jovem tornou-se quase impossível, refere a 

BBC. A mãe, Fiona, de 51 anos, admite que 
a filha tomou uma dose acima do indicado, 
mas não esperava o resultado fatal perante 
um simples medicamento para emagrecer e 
quer agora chamar a atenção à para os ris-
cos da compra de medicamentos online.

aPanHado a tranSPortar Car-
rinHa eM CiMa de... SCooter
Um motorista, na China, deixou chocados 

automobilistas e autoridades ao transpor-
tar uma carrinha na sua scooter de três ro-
das. O momento foi captado na cidade de 
Yangzhou, província de Jiangsu, e a polí-
cia apercebeu-se devido às imagens do cir-
cuito interno.As autoridades acabaram por 

utilizar a situação para prevenir manobras 
perigosas nas estradas, tendo partilhado as 
imagens.Apesar de o trânsito pelo qual pas-
sou, o condutor manteve-se sempre calmo e 
a controlar a sua mota junto ao passeio. 
a carrinha ia atada com cordas e estima-

-se que tenha cerca de uma tonelada, o 
que torna ainda mais insólito o momento.

mEIAs-fINAIs     1ª mão    2ª mão
Juventus - real madrid 05/05  14:45 13/05  14:45
barcelona - bayern münchen 06/05  14:45 12/05  14:45

mEIAs-fINAIs     1ª mão    2ª mão
sevilla - Fiorentina 07/05  20:05 14/05  20:05
napoli - dnipro 07/05  20:05 14/05  20:05
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 p j v E D
1-Chelsea 77 33 23 8 2
2-Manchester City 67 34 20 7 7
3-arsenal 67 33 20 7 6
4-manchester u. 65 34 19 8 7
5-Liverpool 58 33 17 7 9
6-tottenham 58 34 17 7 10
7-southampton 57 34 17 6 11
8-swansea City 50 34 14 8 12
9-stoke City 47 34 13 8 13
10-Everton 44 34 11 11 12
11-West Ham 44 34 11 11 12
12-Crystal palace 42 34 11 9 14
13-West bromwich 37 34 9 10 15
14-newcastle 35 34 9 8 17
15-aston villa 32 34 8 8 18
16-Hull City 31 33 7 10 16
17-Leicester City 31 33 8 7 18
18-sunderland 30 33 5 15 13
19-Qpr 27 34 7 6 21
20-burnley 26 34 5 11 18

ingLaterra
PreMier League

camPeonatoS euroPeuS - claSSiFicação

 p j v E D
1-lyon 68 34 20 8 6
2-paris sg 68 33 19 11 3
3-monaco 62 34 17 11 6
4-saint-étienne 60 34 16 12 6
5-marseille 57 34 17 6 11
6-bordeaux 55 34 15 10 9
7-montpellier 52 34 15 7 12
8-Lille 50 34 14 8 12
9-rennes 49 34 13 10 11
10-nantes 44 34 11 11 12
11-guingamp 43 34 13 4 17
12-nice 41 34 11 8 15
13-bastia 40 34 10 10 14
14-toulouse 39 34 11 6 17
15-Caen 38 34 10 8 16
16-Lorient 38 34 11 5 18
17-stade de reims 38 34 10 8 16
18-évian tg 37 34 11 4 19
19-metz 30 33 7 9 17
20-Lens 26 34 6 8 20

França
Ligue 1

 p j v E D
1-juventus 73 32 22 7 3
2-lazio 59 32 18 5 9
3-roma 58 32 15 13 4
4-napoli 56 32 16 8 8
5-sampdoria 50 32 12 14 6
6-Fiorentina 49 32 13 10 9
7-torino 47 32 12 11 9
8-genoa 47 32 12 11 9
9-internazionale 45 32 11 12 9
10-milan 43 32 10 13 9
11-palermo 41 32 10 11 11
12-Hellas verona 39 32 10 9 13
13-udinese 38 32 9 11 12
14-Chievo 37 32 9 10 13
15-sassuolo 36 32 8 12 12
16-Empoli 35 32 6 17 9
17-atalanta 31 32 6 13 13
18-Cagliari 24 32 5 9 18
19-Cesena 23 32 4 11 17
20-parma 16 32 6 5 21

itáLia
Serie a

 p j v E D
1-B. München 76 30 24 4 2
2-vfl wolfsburg 61 30 18 7 5
3-b. m’gladbach 57 30 16 9 5
4-b. Leverkusen 55 30 15 10 5
5-schalke 04 42 30 11 9 10
6-FC augsburg 42 30 13 3 14
7-tsg Hoffenheim 40 30 11 7 12
8-b. dortmund 39 30 11 6 13
9-W. bremen 39 30 10 9 11
10-Fsv mainz  37 30 8 13 9
11-E. Frankfurt 36 30 9 9 12
12-FC Köln 35 30 8 11 11
13-Hertha bsC 34 30 9 7 14
14-sC Freiburg 30 30 6 12 12
15-Hannover 96 29 30 7 8 15
16-Hamburger sv 28 30 7 7 16
17-sC paderborn 07 28 30 6 10
18-vfb stuttgart 27 30 6 9 15

aLeManha
BundeSLiga

 p j v E D
1-Barcelona 81 33 26 3 4
2-real madrid 79 33 26 1 6
3-atlético madrid 72 33 22 6 5
4-valencia 68 33 20 8 5
5-sevilla 66 33 20 6 7
6-villarreal 53 33 14 11 8
7-málaga 47 33 13 8 12
8-athletic 46 33 13 7 13
9-Espanyol 42 33 11 9 13
10-Celta de vigo 42 33 11 9 13
11-rayo vallecano 41 33 13 2 18
12-real sociedad 39 33 9 12 12
13-getafe 36 33 10 6 17
14-Elche 34 33 9 7 17
15-Levante 32 33 8 8 17
16-Eibar 31 33 8 7 18
17-almería 31 33 8 7 18
18-deportivo 29 33 6 11 16
19-granada 25 33 4 13 16
20-Córdoba 20 33 3 11 19

eSPanha
Liga BBVa

fernAndo sAntos “o MAis
iMportAnte é que A seleção
estejA no europeu”
o timoneiro da “equi-

pa de todos nós” não 
quer facilitar diante da 
arménia e garante que 
ninguém está excluído da 
convocatória. 
Cooperação com os sub-21 

continua a ser uma constan-
te. Fernando Santos assegu-
rou que não irá poupar joga-

dores na convocatória para 
o encontro com a Arménia, 
marcado para 13 de junho, 
em Erevan, de apuramento 
para o europeu de 2016. A 
partida coincide com jogos 
da seleção de sub-21 que na 
República Checa vai lutar 
por um lugar no Europeu.  
“Não vou fazer gestão, essa 
não é a regra. O mais im-
portante para o futebol por-

tuguês é que a seleção esteja 
no Europeu, em França. A 
Federação vive do sucesso 
de ter uma equipa numa fase 
final, senão aparecem pro-
blemas económicos. Será 
sempre o primeiro pensa-
mento”, disse no Fórum do 
Treinador Futebol/Futsal. A 
cooperação entre Fernando 

Santos, Rui Jorge, selecio-
nador de sub-21, e Ilídio 
Vale, coordenador de toda a 
formação da turma das ‘qui-
nas’, tem sido constante e o 
treinador da equipa A admi-
te deixar jogadores que pos-
sam ser menos utilizados 
às suas ordens. “Existem 
jogadores que se interligam 
nestas competições e vamos 
ponderar o que é credível 

fazer. Aqueles que eu enten-
der que têm 50% ou mais 
possibilidades de jogar na 
seleção nacional, até dia 13 
estarão sempre com a equi-
pa nacional. Aqueles que 
entender que não vão jogar 
tanto, podem ficar com os 
sub-21”, confirmou segun-
do relata o jornal A Bola. 

Fernando Santos voltou ain-
da a reafirmar que nenhum 
jogador tem as portas da 
seleção lusa fechadas mas, 
para isso, precisam de jogar 
regularmente. “Os jogado-
res não têm de jogar todos 
os jogos, têm de competir 
com regularidade. É preciso 
ter minutos. Ninguém está 
excluído”.

estoril open:
joão sousA desce pArA 57º
no rAnking MundiAl de ténis

o tenista português joão Sousa caiu uma posição no 
ranking mundial, surgindo na classificação desta 

semana em 57.º, no dia do arranque do novo estoril 
open. 
O sérvio Novak Djokovic continua a liderar confortavel-

mente o circuito, com os mesmos 5.460 pontos de vanta-
gem sobre o suíço Roger Federer. João Sousa, que passou 
uma ronda nos dois últimos torneios que disputou, no Mas-
ters 1000 de Monte Carlo e em Barcelona, vai defrontar na 
primeira ronda do Estoril Open o compatriota Rui Macha-
do, que ganhou cinco lugares na hierarquia, passando para 
a posição 227. 
Gastão Elias, outro dos portugueses contemplados com 

um ‘wild card’ (convite) para o Estoril Open, perdeu qua-
tro posições no circuito, aparecendo esta semana no 138.º 
lugar. Frederico Silva, que também disputará o quadro 
principal do Estoril Open graças a um convite da organi-
zação, desceu seis posições e ocupa agora o lugar 280. Em 
femininos, Michelle de Brito, que chegou aos quartos de 
final no ITF (segundo escalão do circuito) de Dothan, nos 
Estados Unidos, ascendeu cinco lugares e reentrou no top 
130, agora na 128.ª posição. 

entre a elite, que continua a ser encabeçada pela nor-
te-americana Serena Williams, a maior protagonista é 
a romena Simona Halep, que subiu ao segundo lugar do 
‘ranking’. Halep igualou a sua melhor classificação de 
sempre e destronou da segunda posição a russa Maria 
Sharapova, que caiu para terceira.
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1-Benfica	 75	 30	 24	 3	 3	 73	 15
2-FC	Porto	 72	 30	 22	 6	 2	 67	 12
3-Sporting	 66	 30	 19	 9	 2	 59	 27
4-SC	Braga	 54	 30	 16	 6	 8	 46	 19
5-V.	Guimarães	 47	 30	 13	 8	 9	 42	 31
6-Belenenses	 43	 30	 11	 10	 9	 29	 30
7-Paços	Ferreira	 42	 30	 11	 9	 10	 35	 38
8-Nacional	 40	 30	 11	 7	 12	 39	 42
9-Rio	Ave	 39	 30	 9	 12	 9	 35	 36
10-Marítimo	 37	 30	 10	 7	 13	 37	 39
11-Moreirense	 36	 30	 9	 9	 12	 26	 36
12-Estoril	Praia	 35	 30	 8	 11	 11	 34	 52
13-Boavista	 30	 30	 8	 6	 16	 24	 46
14-Académica	 27	 30	 4	 15	 11	 21	 38
15-Arouca	 26	 30	 7	 5	 18	 23	 45
16-V.	Setúbal	 26	 30	 6	 8	 16	 21	 45
17-Gil	Vicente	 23	 30	 4	 11	 15	 24	 49
18-Penafiel	 18	 30	 4	 6	 20	 27	 62

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

2014/2015

sC braga 1-1 belenenses
académica 1-2 gil vicente
Estoril praia 1-1 marítimo
rio ave 1-1 v. guimarães

Nacional 2-0 Penafiel
arouca 1-3 paços Ferreira

Benfica 0-0 FC Porto
boavista 0-0 v. setúbal
moreirense 1-4 sporting

reSultAdoS
v. guimarães - Estoril praia 01/05  15:30
Gil Vicente - Benfica 02/05  13:00
sporting - nacional  02/05  15:15 
Penafiel - Académica 03/05  11:00
marítimo - arouca  03/05  11:00 
boavista - moreirense 03/05  11:00
v. setúbal - FC porto 03/05  14:15
belenenses - rio ave 04/05  14:45
paços Ferreira - sC braga 04/05  15:00

31ª jornAdA - horAS de montreAl

1-Tondela	 78	 41	 21	 15	 5	 62	 41
2-Chaves	 72	 41	 18	 18	 5	 57	 39
3-Sp.	Covilhã	 70	 41	 20	 10	 11	 65	 41
4-Sporting	B	 70	 41	 20	 10	 11	 59	 51
5-Feirense	 69	 41	 20	 9	 12	 56	 44
6-Freamunde	 67	 41	 18	 13	 10	 43	 26
7-U.	Madeira	 67	 41	 18	 13	 10	 59	 36
8-Benfica	B	 67	 41	 19	 10	 12	 75	 57
9-FC	Porto	B	 60	 41	 17	 9	 15	 64	 54
10-V.	Guimarães	B	 57	 41	 17	 6	 18	 63	 52
11-Beira-Mar	 56	 41	 15	 11	 15	 46	 43
12-Portimonense	 56	 41	 14	 14	 13	 48	 53
13-UD	Oliveirense	 54	 41	 14	 12	 15	 44	 54
14-Ac.	Viseu	 52	 41	 14	 10	 17	 49	 50
15-Farense	 52	 41	 13	 13	 15	 38	 48
16-Oriental	 52	 41	 13	 13	 15	 42	 47
17-Leixões	 49	 41	 13	 10	 18	 48	 55
18-Santa	Clara	 46	 41	 9	 19	 13	 32	 39
19-Desp.	Aves	 46	 41	 10	 16	 15	 43	 51
20-Olhanense	 45	 41	 10	 15	 16	 41	 52
21-SC	Braga	B	 42	 41	 10	 14	 17	 41	 55
22-Atlético	CP	 39	 41	 9	 12	 20	 49	 66
23-Marítimo	B	 35	 41	 9	 8	 24	 34	 65
24-Trofense	 29	 41	 7	 8	 26	 30	 69

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

Freamunde 2-0 Benfica B
Feirense 1-2 beira-mar
sporting b 4-3 Oriental

atlético Cp 2-1 FC porto b
Chaves 2-0 desp. aves

ac. viseu 2-0 v. guimarães b
tondela 4-2 portimonense

marítimo b 0-1 Farense
trofense 0-1 Olhanense

sC braga b 1-2 sp. Covilhã
Leixões 0-0 santa Clara

ud Oliveirense 2-2 u. madeira

reSultAdoS
portimonense - trofense 01/05  11:00
Benfica B - SC Braga B 02/05  06:00
Farense - ac. viseu  02/05  10:00 
FC porto b - sporting b 02/05  10:00
Oriental - ud Oliveirense 02/05  11:00
v. guimarães b - marítimo b 02/05  11:00
santa Clara - atlético Cp 02/05  11:00
Olhanense - Chaves  02/05  11:00
u. madeira - Leixões  02/05  11:00
desp. aves - Freamunde 02/05  11:00
beira-mar - tondela  02/05  11:00 
sp. Covilhã - Feirense 03/05  06:15

42ª jornAdA - horAS de montreAl

Meias-Finais	 					1ª	Mão	 				2ª	Mão
Nacional	-	Sporting	 							2-2	 										0-1
SC	Braga	-	Rio	Ave	 							3-0	 2015/04/29	15h

Marítimo	vs	Benfica	2015-05-28	|	14h45

1-Jackson	Martínez	[FC	Porto]	 26	 17
2-Jonas	[Benfica]	 23	 16
3-Lima	[Benfica]	 30	 14
4-Marco	Matias	[Nacional]	 29	 13
5-Ahmed	Hassan	[Rio	Ave]	 22	 12
6-Islam	Slimani	[Sporting]	 19	 11
6-André	André	[V.	Guimarães]	 28	 11
8-Bruno	Moreira	[Paços	Ferreira]	 24	 10
9-Moussa	Maazou	[Marítimo]	 18	 9
9-Fredy	Montero	[Sporting]	 22	 9
9-Anderson	Talisca	[Benfica]	 28	 9
9-Simy	[Gil	Vicente]	 26	 9
9-Eduardo	Salvio	[Benfica]	 26	 9
14-Zé	Luís	[SC	Braga]	 20	 8
14-Deyverson	[Belenenses]	 16	 8

jogador j g

MelHores
         MArcAdores

fc porto VAi jogAr no cAnAdá,
estAdos unidos e México

o calendário da inter-
nacional Champions 

Cup foi anunciado nesta 
terça-feira e o FC Porto 
ficou a conhecer os adver-
sários e locais dos encon-
tros particulares que se-
rão realizados na segunda 
quinzena de julho.
Assim, de acordo com a 

organização, a formação 
portista irá jogar no Cana-
dá, nos Estados Unidos da 
América e no México.
O FC Porto terá pela frente 

Paris Saint-Germain (Fran-
ça), Fiorentina (Itália), New 

York Red Bulls (Estados 
Unidos) e Club América 
(México). Tendo em con-
ta o calendário divulgado, 
os dragões começarão por 
jogar em Toronto, a 18 de 
julho, disputando poste-
riormente dois encontros 
nos Estados Unidos, em 
Connecticut e Nova Iorque. 
Por fim, uma deslocação à 
Cidade do México. Se che-
gar à final da competição, o 
FC Porto jogará ainda uma 
quinta partida. Barcelona, 
Chelsea e Manchester Uni-
ted estão igualmente entre 

os clubes com presença 
confirmada no torneio.
Calendário do FC Porto:
18 julho: Paris Saint-Ger-

main-FC Porto no BMO 
Field, em Toronto (Canadá)
24 julho: Fiorentina-FC 

Porto no Rentschler Field, 
em Connecticut (Estados 
Unidos)
26 julho: FC Porto-New 

York Red Bulls na Red Bull 
Arena, Nova Iorque (Esta-
dos Unidos)
28 julho: América-FC Por-

to no Estádio Azteca, na Ci-
dade do México (México)

benficA MAis perto do título
Após o eMpAte no clássico
de pólVorA secA
o Benfica deu um pas-

so importante para a 
conquista do bicampeona-
to ao empatar a zero com 
o FC Porto num clássico 
sem oportunidades que 
deixou tudo na mesma no 
topo da classificação.
A faltarem quatro jornadas 

para o final da Liga, os en-
carnados têm três pontos de 
avançado sobre a concor-
rência mais próxima, que na 
realidade são quatro, já que 
o confronto direto é desfa-
vorável aos azuis e brancos 
[vitória do Benfica no dra-
gão por 2-0].
Jornada interessante para o 

Sporting que além de vencer 
por expressivos 4-1 em Mo-
reira de Cónegos foi o único 
dos quatro primeiros classi-
ficados a vencer. O colom-
biano Fredy Montero esteve 
em destaque ao apontar dois 
golos quebrando um jejum 
que durava desde 1 de feve-
reiro. 
Tanaka também voltou a 

ser protagonista ao apontar 
um golo e os leões já só pre-
cisam de um ponto para ca-
rimbar o terceiro lugar.
Os leões beneficiaram 

de nova escorregadela do 
Sporting de Braga diante 
do Belenenses para cifrar a 
distância entre os dois clu-
bes em 12 pontos. Os arse-
nalistas estiveram, inclusi-
vamente, a perder desde o 
quarto de hora, fruto de um 
golo de Pelé, mas consegui-
ram resgatar um ponto atra-
vés de Pedro Tiba já perto 

do final.
O Vitória Guimarães podia 

aproveitar o deslize do vi-
zinho para recuperar cinco 
pontos em apenas uma se-
mana, mas não foi além de 
um empate diante do Rio 
Ave, que também está na 
luta pelo apuramento euro-
peu.
Um dos principais bene-

ficiados destas contas foi o 
Paços de Ferreira de Paulo 
Fonseca, que venceu de for-

ma segura na deslocação a 
Arouca por 3-1. Os castores 
estão a um ponto do sexto 
lugar que pode conferir o 
acesso às competições eu-
ropeias na próxima tempo-
rada.
Também com aspirações 

está o Nacional da Madeira 
que venceu na receção ao 
aflito Penafiel por 2-0. Os 
madeirenses estão na oita-
va posição a três pontos do 
Belém.
Do outro lado o cenário 

está negro para Carlos Brito 
que tem quatro jogos para 

recuperar oito pontos para a 
linha de água.
Mais atrás vem o Marítimo 

que perdeu terreno para o 
comboio europeu ao empa-
tar a um na visita ao António 
Coimbra da Mota, diante do 
Estoril que já só está a dois 
pontos dos madeirenses.
O Boavista atingiu a linha 

imaginária dos 30 pontos ao 
empatar a zero na receção 
ao Vitória Setúbal, equipa 
que está mais apertada nas 

contas pela manutenção.
Os sadinos são, no final da 

jornada, a primeira equipa 
acima da linha de água com 
uma vantagem de três pon-
tos [que são quatro] para o 
Gil Vicente.
os gilistas voltaram a ser 

felizes após dois meses de 
jejum e venceram na des-
locação a Coimbra, por 
2-1, num jogo marcado 
por três grandes penalida-
des. a académica parece 
estar a perder embalagem 
e ainda não tem a manu-
tenção assegurada.
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