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agenda comunitária
excUrsão a new beDforD
a associação da terra Quebequente organiza uma excursão a new bedford para ir à 
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, assim como 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, regressa este ano aos Estados 
unidos, visitando alguns portos da Costa Leste. O programa da visita ainda está em ela-
boração, 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.

festiviDaDes Do Dia De PortUgaL
O Festival Portugal organiza, 10 de junho, 2015 às 19h Cerimónia oficial com filarmónicas 
e ranchos folclóricos. Haverá também às 20h a cantora micaela (vinda de portugal. no 
dia 12 de junho iniciando a noite às 19h30, o cómico mike rita, o famoso shawn desman 
e o seu conjunto, e para finalizar a noite, o DJ Souza, vindo dos Açores. No dia 13 de 
junho, as festividades 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 teremos Michele Madeira, finalista do 
programa “Canadian idol”. no dia 14 de junho, as festividades terão início às 12h com 
a parada anual. Às 14h haverá vários espetáculos de danças folclóricas, seguidps pela 
prestação do finalista do concurso Karaoke pelas 16h, pelo espetáculo da Lusofonia às 
18h, e finalmente por Rui Bandeira às 21h.

ParticiPação Das Motas nas festas Do
senhor sto cristo Dos MiLagres

informamos os amantes de motas 
que queiram participar nas grandio-
sas festas do santo Cristo de mon-
treal, a hora e a forma que o sr. pa-
dre José maria Cardoso, reponsável 
das festas, me informou afim de que 
tudo possa correr da melhor maneira. 
vamo-nos encontrar na rua st-urbain 
na mercearia do sá e Filhos, no can-

to 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 
180 dias. O prazo para apresentação de candidaturas termina no dia 19 de maio, de 
2015. Entre outros requisitos, os candidatos deverão ter, no mínimo, o 12.º ano de es-
colaridade ou curso que lhe seja equiparado. O(a) candidato(a) selecionado(a) deverá 
igualmente possuir autorização/estatuto de residente no Canadá e ter a sua situação 
regularizada junto das entidades fiscais e de segurança social locais, no momento da 
respetiva contratação. a versão completa do aviso de Concurso, no qual consta toda a 
informação relevante, nomeadamente a relativa às condições remuneratórias e aos ele-
mentos necessários para a formalização das candidaturas, deverá ser solicitada pelo se-
guinte endereço eletrónico: cipriano.tavares@montreal.dgaccp.pt; com a menção “Con-
curso assistente técnico” na área do assunto das mensagens a remeter.

Dia Da LíngUa PortUgUesa e Da cULtUra na cPLP
A fim de celebrar o “Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP”, os Estudos 

Lusófonos da universidade de montreal e o Consulado-geral de portugal em montreal 
decidiram organizar uma sessão comemorativa no dia 8 de maio de 2015, das 18 às 20 
horas, na sala C-3061 do Carrefour des arts et des sciences de l´université de montréal, 
sita no 3150, rue Jean-brillant.
é o quinto ano consecutivo que os países da CpLp comemoram esta data, instituída a 

20 de julho de 2009, por resolução da Xiv reunião Ordinária do Conselho de ministros 
da organização, realizada na Cidade da praia, Cabo verde. Esta decisão fundamenta-se 
no facto de a língua portuguesa constituir, entre os povos da comunidade, “um vínculo 
histórico e um património comum resultantes de uma convivência multissecular que deve 
ser valorizada”. Esta sessão comemorativa visa celebrar, ainda, os 8 séculos da língua 
Portuguesa, a sua valorização e a visibilidade do Português, “ enquanto idioma oficial de 
nove países inseridos em múltiplas matrizes geopolíticas e culturais”. 
do programa constam a exposição bilingue “O potencial Económico da Língua portu-

guesa / Le potentiel économique de la langue portugaise” e um conjunto de alocuções 
alusivas quer aos vários aspetos temáticos que constam dos 17 painéis da exposição 
acima mencionada, quer a aspetos que versam sobre as culturas da CpLp e da Língua.
O dr. Juan Carlos godenzzi, diretor do departamento de Literaturas e de Línguas mo-

dernas da universidade de montreal e o dr. José guedes de sousa, cônsul-geral de 
portugal em montreal, proferem as palavras de boas-vindas, seguindo-se três breves 
comunicações: “O potencial universal e Económico da Língua portuguesa” pelo dr. Luís 
aguilar, docente do Camões, instituto da Cooperação e da Língua e professor Convidado 
da universidade de montreal. breve História do Ensino da “Língua portuguesa em mon-
treal e na universidade de montreal (1973- 2015)” pela dra. apparecida de almeida, pro-
fessora de língua portuguesa e cultura brasileira da universidade de montreal e pioneira 
do ensino do português nestas paragens.
“A Língua Portuguesa no Quebeque e no Canadá” por Ricardo Costa, finalista do Curso 

de Estudos Lusófonos da universidade de montreal.
Haverá ainda um concurso intitulado, “Totolíngua” sobre aspetos da ortografia da língua 

Portuguesa, cujo prémio será entregue no final da sessão por Francisco Salvador.
É de realçar, por fim, que a organização de algumas iniciativas que acabamos de descre-

ver é da responsabilidade de alguns estudantes finalistas do curso de Estudos Lusófonos.
a Caixa desjardins portuguesa patrocina a exposição supramencionada.
Conta-se com a presença da Dra. Maria Elisa Theófilo de Luna, cônsul-geral do Brasil 

em montreal. Estarão, igualmente, presentes representantes de várias associações por-
tuguesas, brasileiras e angolanas.
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Manuel de 
Sequeira rodrigueS

2ª-6ª feira: 8h30-18h30
sábado: 9h00-16h00

domingo: 10h00-13h30

editorial

o jornal a Voz de Portugal foi uma das 
leituras de Portugal e dos portugueses 

residentes no québec. nas suas linhas ge-
rais, foi um modelo de transição de valores 
embora nem sempre pluralista. este mode-
lo foi sendo elaborado nas condições sociais, 
culturais e económicas  fortemente deter-
minadas pela participação popular e ainda 
por um triângulo de classe, no contexto da 
emigração.

Valeu a pena conhecê-lo e curiosamente, com 
alguma ironia fazer parte da familia deste jor-
nal. Não encontrei melhor forma de iniciar 
este Editorial, para assinalar mais um aniver-
sário que muito me sensibiliza. Cinquenta e 
quatro anos, História que é feita com senti-
mentos, emoções, vivências e o seu maior fas-
cínio, que o torna único! É que o seu objetivo 
é justamente informar e contar a vida total da 
comunidade portuguesa. Por ser ela tão com-
plexa e rica, que são imensos e muito variados 
os caminhos para a contar. O testemunho dire-
to dos protagonistas de determinados aconte-
cimentos passou, pois, a ser mais um caminho, 
apenas mais um caminho, para contar a histó-
ria da vida individual e coletiva e oferecer ao 
leitor o prazer da confrontação marcados pelos 
tempos e pelos modos, tão próximos e tão dis-

tantes das grandes paixões e razões do sonho 
dos portugueses residentes no Canada.
Vale a pena ler hoje o jornal e sendo assim, 

a vida dos portugueses vivida no Québec não 
obriga a repensar o nosso modelo com raízes 
profundamente em Portugal e ligar este géne-
ro jornalístico ao mundo que nos envolve. O 
individualismo a desumanização nas relações 
sociais e o esquecimento são a mais insultuosa 
forma de ignorância e de indiferença, e conduz 
ao retrocesso da História porque os seus fun-
damentos consistem em desconhecê-la.
 O jornal A Voz de Portugal, procura o aperfei-

çoamento  e também continua a crer no poder 
persuasivo da palavra, como informação e me-
diação de emoções, de sentimentos, de ações e 
de comportamentos. Nesse sentido e com esta 
orientação os colaboradores têm vivido o seu 
valioso trabalho e refletem mal-entendidos po-
líticos e culturais. A missão de quem escreve é 
a de reatribuir à palavra a força da sua nature-
za primordial: informação, ser a voz da insub-
missão, da indignação. Sem nunca deixar de 
ser um utensílio de relacionamento. Sem nun-
ca deixar de constituir um apelo à dignidade 
do ser humano e sem nunca trair os ideais e as 
convicções da juventude... Somos produto de 
muitos portugueses e de uma interdependência 
canadiana.
O jornal A Voz de Portugal encerrou mais um 

ano em crescimento: produziu informação, 
análise e reflexão dos temas que marcaram 
atualidade em Portugal, Canadá e no Mundo. 
Foram várias as inovações editoriais, de even-

tos comunitários, com a direção aberta à pro-
moção dos negócios, associativismo, política 
e cultura. Pedimos desculpa aos leitores, por 
algumas faltas de rigor ao escrever português 
porque não foi possivel a normal revisão! Es-
tamos sensibilizados para estas questões e será 
feito um esforço para curar o problema. Mas 
também com esforço conseguimos oferecer 
um serviço público e foi revelado a eficácia do 
jornalismo de proximidade e isso dá-nos pra-
zer para continuar e dar atenção a quem nos 
rodeia.
as famílias portuguesas e a juventude en-

contram também nas páginas do nosso jor-
nal, reportagens da beleza natural de Portu-
gal, a nossa história com mais de oitocentos 
anos e valores de geometrias variáveis, são 
algumas sugestões para desfrutar do jornal 
e de Portugal.

CERIMÓNIA EM MEMÓRIA 
ÀS NOSSAS MÃES

com a participação de 
RITA LAFONTAINE
14 h - 15 h 30

No programa : 
Orações, leituras e cânticos sagrados
Não precisa reservar

MAUSOLÉE SAINT-MARTIN
2159, blvd. Saint-Martin E, Laval

(por detrás do complexo Alfred Dallaire MEMORIA) 
Interseção do boulevard Saint-Martin e da auto-estrada 19

Amo a minha mãe !

NOVO ! 

BRUNCH MUSICAL
duo da ORQUESTRA SINFÓNICA DE LAVAL

CONFERÊNCIA  
JEAN-MARC CHAPUT
11 h - 14 h

RSFF
reservation@memoria.ca  |  514 277 7778
* Número de lugares limitado

Domingo, 10 de Maio

MÈRE-VOZ DE PORTUGAL_V3.indd   1 2015-04-22   10:11

a voz De PortUgaL cinqUenta
e qUatro anos PassaDos... vaLeU a Pena
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Pe. antónio araújo

BelezaS da Semana

caSal da Semana

a aPanhada da Semana

raízes e MoLDUra Da festa ao Divino

dizem que a religião não existe sem a fes-
ta. Também dela, dificilmente se poderá 

separar. isto porque é na festa que se vive e 
atualiza o mistério em que, com maior ou ne-
nor intensidade, se acredita. 
Ora a fé tem necessidade de ser celebrada duma 

forma, mais ou menos, envolvente, atrativa e 
interpelante. Na festa tornam-se presentes as 
muitas dimensões do ser humano. Nela está o 
homem todo com suas razões, memórias, aspira-
ções e anseios, emoções, alegrias e tristezas. As 
dificuldades da vida e suas amarguras também 
têm o seu lugar no desenrolar da festa religiosa 
ou profana. Esta poderá ser ocasião de libertação 
e abertura para novos caminhos e horizontes re-
novados. 
A festa é sempre um acontecimento bastan-

te complexo e revestido de molduras muito di-
versas e variadas. Ela é, em geral, o reflexo do 
povo que a celebra e revela, para quem estiver 
atento, o sentir e o viver das pessoas que nela 
participam. No nosso caso, a festa ao Divino tem 
as suas raízes na devoção ao Espírito Santo. Foi 
assim que ela nasceu e se foi desenvolvendo em 
linguagem simbólica como expressão individual 
da fé de cada um. Depois, mediante o convívio e 
a partilha humana e material, tornou-se um acon-
tecimento comunitário que se enquadra em cer-
tos princípios, se deixa guiar por um ritual feito 
de tradição e procura ser fiel ao ideal fundacio-
nal, mesmo que nem sempre consiga aí chegar.
Na sua moldura, a festa ao Divino, continua re-

vestida de símbolos e ritos nela imprimidos pela 
raínha Santa Isabel. A Coroa, o cetro, o cortejo 
e as sopas são disso prova evidente. A festa faz 
parte da vida. Esta é tudo aquilo que temos e so-
mos. Nela vai aparecer, dum modo velado ou vi-
sível, tudo o que em nós existe de bom ou menos 
bom. Sendo fonte de liberdade e de libertação, 
faz desaparecer, ainda que pontualmente, um 
certo número de dependências, de submissões, 

de encargos e limitações que ajudam a respirar 
um ar mais puro, saudável e reconfortante. Sair 
do comum ou ordinário da vida traz novo ânimo 
e renovada coragem para continuar a caminhada. 
Este será um dos mais procurados e desejados 
momentos da festa. Sair do habitual e viver algo 
de novo. Uma das molduras mais interessantes 
da festa ao Divino será a da igualdade entre to-
dos aqueles que nela participam. Nessa ocasião 
como que deixa de haver grandes e pequenos, 
pobres e ricos, patrões e empregados, doutores 
e analfabetos. Tudo fica nivelado e as pessoas 
sentem-se, verdadeiramente, iguais. Diríamos, 
irmãs, em linguagem evangélica. Tudo é igual 
para todos, na medida do possível e aceitável. 
Esta caraterística vestiu esta festa de muito apre-
ço e simpatia. Sobretudo para os que, durante 
todo o ano, se sentiam menos considerados e 
acolhidos. E seria a grande maioria, infelizmen-
te. A festa é feita no espaço e no tempo mas, no 
fundo, as pessoas gostariam de a ver continuar 
pela vida fora. E assim poderia ser. Para os cren-
tes, sobretudo o domingo, deveria ser dia de en-
contro com Deus e os irmãos, na casa do Senhor. 
Por isso mesmo, dia de festa. A festa religiosa 
aponta sempre, com maior ou menor clareza, a 
ânsia de infinito que nos habita. É por isso que 
as pessoas, no final da festa, ao regressar às suas 
casas, sentem uma certa tristeza “por já ter aca-
bado”.
Se estivermos atentos, haveremos de observar 

que as pessoas que participam na festa, revelam 
um ar de alegria. Parece que nesse dia o sorriso se 
torna mais fácil e acolhedor. Há abraços e beijos, 
saudações amigas e cumprimentos cheios de afe-
to. “Vê-se que é festa” dizia-me alguém há anos 
atrás. E isso é muito bonito. Revela harmonia e 
paz. A vivência e a manifestação de verdadeira 
amizade é das coisas mais belas que este mun-
do ainda tem. Como dizia alguém: “roubem-nos 
tudo mas deixem-nos continuar a sorrir”.
Gostaria de esclarecer que se não deve confun-

dir a festa religiosa com espetáculo. Este tem ou-
tros objetivos, meios diferentes e interesses di-
versos. O espetáculo, para além da arte e cultura 
que pode revelar, tem uma perspetiva comercial 
que lhe está inerente. Isto seja dito sem esquecer 
o mérito da arte e de todos aqueles que a ela se 
dedicam. 
a festa ao divino deve seguir caminhos bas-

tante diferentes na sua qualidade de aconteci-
mento de ordem e cariz religioso. aceitando 
e concorrendo para as diversas atividades da 
comunidade, deveremos, com muita sensatez 
e equilíbrio, saber diferenciá-las.
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o Dia Da Mãe

Mãe! Mas que palavra tão linda! tão 
grande!..escrita com três letras apenas! 

que designa e representa o símbolo da gené-
tica da vida, ou seja da nossa existência. e, 
quando falo da palavra mãe, refiro-me a to-
das as mães do Mundo, de todas as raças sem 
exceção.
Aquela nossa confidente, que ri e chora, à mais 

pequena emoção, quando se trata das nossas ale-
grias ou tristezas.
Ela é aquela que ao risco da sua própria vida, 

como uma fera está sempre pronta para nos de-
fender. Somos nós conscientes da intensidade 
profunda que esta palavra mãe representa? Será 
que nós pobres mortais, por ventura somos me-
recedores de tanto afago, amor e carinho, com o 
qual fomos recebidos pela primeira vez em que 
espreitámos a luz do dia? Desculpem se duvi-
do, porque se tal fosse o caso, neste jardim da 
existência neste suposto paraíso terrestre; nós 

nunca agiríamos da maneira como agimos, uns 
para com os outros, porque se fossemos cons-
cientes, devíamos de andar irmãmente de mãos 
dadas, devíamos respeitar as diferenças, porque 
elas tal como nós são carentes de amor, e têm o 
mesmo direito à vida. Todo o ser vivo por supos-
to, tem uma mãe que o gerou, em qualquer parte 
do Universo. A palavra mãe, significa amor. E 
o amor é o esplendor da vida,  sem amor a vida 
é vazia e já não é nada.  Portanto torna-se im-
perativo e fundamental que o amor seja projec-
tado e  propagado através das futuras gerações. 
Porque quando o amor está presente, as guerras 
são banidas, quando o amor existe a miséria é 
impalpável, e este amor de que aqui me refiro, 
está em vias de desaparecimento. Temos gran-
de urgência que ele regresse à base, porque as 
nossas vidas dele dependem. Sem ele, as nossas 
vidas tornam-se vazias, precárias e sem sentido. 
Nunca devemos duvidar do valor da vida, da paz 
que o amor nos procura, e do prazer de viver que 
alegra as nossas almas, enfim, tudo o que faz flo-
rescer a vida, é precisamente o testemunho, que 
determina o valor, e a autenticidade, da verda-
deira palavra mãe.

joSÉ da ConCeiÇÃo

festa Da U.t.L.

Manuel neVeS

o jantar comunitário da uni-
versidade dos tempos li-

vres da Missão de Santa Cruz, 

apresentado pelo responsável da 
Missão, o Sr. Padre josé Maria 
Cardoso, que começou por infor-
mar que este ano o funcionamen-
to da u.t.l., tinha cerca de 25 a 
27 cursos e aproximadamente 500 
alunos. 
Os responsáveis por cada curso, fo-

ram chamados ao palco afim de re-
ceberem os devidos agradecimentos 
pelo empenho e dedicação que cada 

um tem prestado. Terminada esta 
apresentação, deu-se início á refei-
ção que foi compartilhada por toda 
a assistência, composta por aproxi-
madamente trezentas e oitenta pes-
soas. Esta festa teve a participação  
da DISCOTECA, do comer juntos  
sobre a orientação do Sr. Miguel e 

animada pela Sra. Elizabete. Após 
o jantar procedeu-se à apresentação 
do programa e seus vários cursos, 
começando pela Tuna d’Ouro, que 
interpretou três números. Como 
era o aniversário da Sra. Filome-
na Amorim, foram-lhe cantados os 
parabéns. O grupo francês, pelo 
qual ela é responsável, interpretou 
um poema (HYMNE L’AMOUR) 
em homenagem a EDITH PIAF. O 

grupo inglês (CANÇÃO YMCA), 
animou com vários temas (Voulez-
-vous danser madame?), valse rápi-

da; bala,… chá… chá…, dance de 
linha, canção (vino pepino) e emi-
grante. Houve ainda uma pequena 
apresentação sobre castelos de Por-
tugal.
Em seguida procedeu-se a um dos 

pontos esperados, que é o desfile de 
moda, feito com roupas recicladas, 
onde os artistas desfilaram com ex-
celência, sob a orientação da Sra. 

Joaquina Pires e das costureiras 
Olga Loureiro, Lurdes Grilo e Gra-
cinda Rocha. Estes  produtos velhos 
voltaram a ter nova vida graças a 
este desfile.
Foram oferecidas flores a vários 

intervenientes, inclusivamente aque-
-les que ao longo do ano, enrique-
ceram os seus cursos com bolos e 

outras doçarias. Foram também 
sorteados três prémios, com os se-
guintes valores: primeiro, um certi-
ficado de 100 dólares, oferecido por 
Porto Mar, segundo, um bacalhau 
e terceiro uma garrafa de vinho do 
Porto. A festa continuou animada e 
a dança perdurou até às duas da ma-
drugada. A Missão de Santa Cruz, 
por intermédio do seu responsável 

Sr. Padre José Maria agradeceu a 
todos quantos têm contribuído para 
a realização destes eventos, com um 
Muito obrigado e Bem-Haja, 

até para o ano.
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PriMeira coMUnhão na santa crUz

SylVio MartinS

o que é a primeira comunhão? Para os pais 
são dores de cabeça, tal como reservar o 

restaurante (e, se não chega a reservar o restau-

rante, deve-se ir mais longe), onde comprar o 
vestido, escolher qual roupa, sapatos, qual vai 
ser o mais baratinho, ou mais caro, quem con-
vidar, quem não convidar, etc., afinal a primeira 
comunhão é um trabalho sem fim para chegar ao 
grande evento, tão desejado pelos pais.

Para as crianças é a segunda etapa na vida cris-
tã. 
A Primeira Comunhão é um ato religioso da 

Igreja Católica Apostólica Romana, onde é cele-
brada a primeira vez que a criança cristã recebe 
o Corpo e o Sangue de Cristo sob a forma de pão 
e vinho; e recebe pela primeira vez a hóstia que 
simboliza o corpo de Jesus Cristo.

A hóstia, é um pão sem fermento produzida 
com água e farinha de trigo, sem adição de fer-
mento ou sal, em forma redonda e com cerca de 
3 cm de diâmetro; a qual deverá ser colocada na 
boca da criança em momento de oração.
A produção da hóstia que será consagrada pelo 

sacerdote, ainda é feita de forma artesanal em 
algumas localidades, mas já existem máquinas 
para facilitar o processo.
Normalmente, antes da criança cristã receber a 

Primeira Comunhão, elas têm que passar por um 
cursinho preparatório denominado como ‘cate-
quese’ ou ‘catecismo’  onde aprenderá os prin-
cípios e conhecimentos da Igreja Católica, como 

os 10 mandamentos, os 7 pecados capitais, os 7 
sacramentos, vida e morte de Jesus Cristo, os de-
veres de um cristão, etc.
Parabéns aos pais, e às crianças que, fi-

nalmente, receberam a sua primeira comu-
nhão.
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MensageM Dos MorDoMos De 2015 
Da fiLarMónica PortUgUesa De MontreaL

os Mordomos de 2015 da 
Filarmónica Portuguesa 

de Montreal, Sra. orminda e 
isidoro agradecem a todas as 
casas comerciais que ajudaram 
a fazer deste evento um grande 
sucesso. 

Sá e Filhos, Soares e Filhos, 
Chouriçor, Inter Marché | Univer-
sal, Coco Rico, Volailles et Gibiers 
Fernando, Deli Port, Romados, Pa-
daria Guizot, Padaria São Miguel, 
Padaria Nossa Senhora do Rosário, 
Peixaria São Miguel.

Viva o espírito Santo.
e, Viva a FPM.

80º aniversário,
“Mãe raínha”, ágUeDa PUga

Segunda-feira, 27 de abril neste 
dia tão significativo comemorá-

mos o 80º aniversario de Águeda 
Puga, no restaurante Portus Calle.
Natural da Ribeira Seca do Conse-

lho da Ribeira Grande, São Miguel, 
Açores, casou no dia 20 de Novem-
bro 1954,  imigrou para o Canadá em 

Junho de 1967 com 4 filhos Manuel, 
Angie, Connie e Gaby, por carta de 
chamada de seu marido que já se en-
contrava no Canadá.  Mãe de 5 filhos 
o Joe nasceu em Montreal, avó  de 11 
netos e 9 bisnetos. A sua paixão é a 
costura, ainda hoje, gosta muito de 
vestir bem.. Gosta muito de cantar, 
pois, quando era nova cantava em 
festas, ficámos assim a saber que o 

Joe tem a quem saia, como eu sempre 
digo “POR TRÁS DE UM GRAN-
DE HOMEM HÁ SEMPRE UMA 

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

GRANDE MULHER “SUA MÃE”.
O Joe ofereceu as boas vindas a to-

dos presentes com um brinde á Mãe 
Raínha, a Mãe que é adorável e quan-
to os seus filhos se sentem felizes de 
a terem  como a nossa Mãe Raínha. 
Recordo-me de muitas coisas boas 
que aconteceram, tudo o que minha 
mãe fez na sua vida foi porque Deus 
lhe deu forças e coragem para que 
neste dia tão memorável ela esteja 
aqui presente na nossa companhia. 
Agradecendo a presença de todos os  
presentes, a Mãe Raínha brilhava de 
alegria olhando e ouvindo as palavras 
do seu filho.
A noite foi preenchida com muitos 

artistas da comunidade, todos nos en-
cantaram com as suas lindas vozes, 
poesias e homenagens à Mãe Raínha.
 Joe deu inicio ao espetáculo com 

uma canção dedicada especialmen-

te para este dia,a cancão chama se 
“Mãe Raínha” linda melodia que nos 
faz lembrar a todos as nossas Mães; 
sem dúvida uma linda oferta para o 
Dia da Mãe.  Adelaide Ramos Vilela, 
poetisa de alta classe, que tem produ-
zido muitos livros de poesia na nossa 
comunidade, prestou homenagem de-
dicando uma das suas pérolas, á Mãe 
Raínha, neste dia tão especial..
Cathy Pimentel encantou-nos a to-

dos com melodias da Ginette Renaud. 
Sara Franco, com a sua lindíssima 
voz, uma artista que surpreendeu to-
dos os presentes na sala, com as lin-
das músicas de Andrea Bocelli. Sara 
merece todo o apoio da comunidade.  
Júlio Lourenço cantou lindas canções 

que nos fizeram reviver os anos anti-
gos. O DJ Machado fez também um 
belo espetáculo. O Padre José Maria 
prestou homenagem com palavras 
santas que fizeram bem às nossas al-
mas, especialmente à alma de uma 
Mãe.
Pela parte gastronómica a proprie-

tária do Restaurante Portus Calle, 
Helena Loureiro e sua equipa, deli-

ciaram-nos com saborosas entradas e 
uma ementa com muita escolha. Um 
restaurante que reflete o trabalho e o 
sucesso de uma equipa   rápida, mei-
ga, carinhosa e profissional com uma 
garantia de manter sempre a melhor 
qualidade e o melhor serviço. Conti-
nuação de bom sucesso para a equipa, 
como sempre a comida e o serviço no 
Portus Calle, 5 ESTRELAS. Helena 
agradeceu ao Joe por ter escolhido o 
Portus Calle para este memorável dia. 
Foi com grande prazer e alegria que 
faço parte deste dia já há muitos anos. 
Que Deus proteja, abençoe e ilumine 
todos os seus dias. Feliz Aniversário 
Senhora Águeda Puga “MÃE RAÍ-
NHA”. Haja saúde.

FranCiSCa reiS
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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
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Foi no passado Sábado, 2 de 
Maio, que a associação Por-

tuguesa de West-island situada 

no 4789 Boul. des Sources em 
Pierrefonds, organizou um jantar 
para celebrar o dia da Mãe com 
uma noite de Fado.
Foi sem dúvida um serão muito 

animado em familia e amigos com 
o jovem Fadista Jason Coroa que 
celebra o seu 21 aniversário no dia 
11 de Maio. O show  do Jason foi 
espetacular, cantou lindos fados es-
colhidos, especialmente para este 

serão. A paixão do Jason é o Fado 
e ele canta-o com muita paixão. Pa-
rabéns Jason pelo teu espetáculo de 
Sábado. 
Houve também muita dança. A DJ 

da Associação Ana Tomé fez um 
belíssimo trabalho, a dança não pa-
rava. A comida estava uma delícia, 
ementa preparada pelos membros 
da Associação. Houve uma surpresa 
para todas as mães presentes.

A direção desta associação é com-
posta por: Presidente - Luis Tomé; 
Vice Presidente - Antonio Macedo; 
Secretária - Suzana Rodrigues; Te-
soureira - Dina Melo; Diretor Geral 
- Orlando Da Paz.

Dia Da Mãe na associação
PortUgUesa west 
isLanD coM faDo

FranCiSCa reiS

no sábado 25 de abril tive o pri-
vilégio de ir ver um Bailinho de 

Carnaval na Associação Portuguesa 
do Espírito Santo, situado no 6024 
rua Hochelaga em Montreal. Esta 

linda noite memorável iniciou-se 
com cantigas ao desafio por Manuel 
de Fátima e José da Serreta vindo 
dos Estados-Unidos. De seguida 
cantaram umas velhas, à moda da 
Terceira. Depois tivemos a honra 
de ter um grande cantor, vindo dos 
Estados-Unidos, David de Melo 

que fez um show bastante aprecia-
do pelo público. Tivemos também a 
oportunidade de ver e apreciar uma 

linda peça de teatro que foi de mor-
rer de rir. E, para finalizar esta linda 
noite, tivemos a Dança de Carnaval 
de Lowell, Mass, que foi muito en-
graçado. 
Parabéns aos organizadores des-

ta linda noite.

noite MeMoráveL De
carvanaL à MoDa
Da terceira

joÃo arruda
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e venhaM Mais 54 anos!

esta segunda 4 de Maio realizou-se singela 
mas significativa reunião de colaborado-

res deste vosso jornal “a Voz de Portugal”.
Houve espaço para confraternização, para re-

ver os amigos que colaboram neste vosso jornal 
que com carinho, dedicação e boa vontade fa-
zem o melhor que sabem e podem para vos fa-
zer chegar conteúdos relevantes na nossa ama-
da língua Portuguesa.
Luiz Saraiva iniciou a série de intervenções, 

introduzindo-nos o tema da missão jornalísti-
ca, seu significado e seu valor, abrindo nossas 
mentes e corações à relevante missão de que se 
reveste a existência d’A Voz de Portugal como 
veículo para levar a todos a língua de Camões. 
Tivemos a palavra vibrante de Manuel Rodri-
gues, diretor do jornal, felicitando a colabo-
ração de todos e exortando a darmos o nosso 
melhor pelo jornal. Tivemos Eduíno Martins, 
presidente, editor e proprietário do jornal, asse-
gurando que A Voz de Portugal está pronta para 
mais e bons anos, ao mesmo tempo levantando 
uma ponta do véu sobre planos e projetos para 
médio e longo prazos que serão dados a conhe-
cer oportunamente.
Tivemos a intervenção de todos os colabora-

dores, que manifestamente se preocupam e in-
teressam em servir da melhor maneira o jornal 
para satisfação dos seus leitores. A aproxima-
ção às camadas mais jovens foi um ponto de 
particular interesse que sintonizou todos os 
presentes como uma necessidade a atender com 
brevidade.
Como em todas as famílias, sejam elas de san-

gue, profissionais ou fraternais, há concordân-
cias, há discordâncias, os pontos de vista va-
riam consoante a pessoa que os emite. Tudo isto 
é natural e faz parte do combustível necessário 
para fazer mexer todas as empreitadas quais-
quer que elas sejam. É esta a riqueza que existe 
em trabalhar em grupo. Mas só isto não chega. 
Não podemos perder de vista o leitor sendo este 
a peça preciosa de toda esta engrenagem. 
Tudo na vida está em constante movimento, 

em constante evolução. A Natureza, ou Vida, 
tem horror a tudo que é estático. O leitor que 
nos segue não é o mesmo que nos seguia nos 
primórdios deste jornal. O leitor, como cidadão, 
evolui assim como a sociedade evolui. A Voz de 
Portugal tem que necessariamente estar atento 
a esta evolução, acompanhá-la, participar nela, 
de modo a continuar a sua missão. Colocar-se à 
parte é abdicar da sua missão.
atender ao leitor na sua procura de infor-

mação variada em Português é aquilo que 
nos guia e continuará a guiar. este ponto foi 

concordante e para isso continuaremos a tra-
balhar. ao leitor que nos segue, um brinde 
pela sua estoica vontade em continuar a lutar 
por cultivar a divulgação de informação em 
língua Portuguesa. e venham mais 54 anos!

jorge Correia
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este ano tivemos um inverno muito rigoro-
so, que nos deixou com uma alma a procu-

ra de sol. já lá vão algumas semanas que a pri-
mavera estava a chegar pouco-a-pouco. Muito 
lento ao meu gosto, e para nós, foi muito difícil 
chegar a este ponto. a associação Portuguesa 
de Ste-thérèse organizou a festa da primave-
ra, sexta-feira, 1 de maio.  

Através da sala podemos notar que a sala era um 
verdadeiro encanto, mesas luxuosas, cadeiras for-
radas, um centro de mesa que representa a prima-
vera. O jantar foi uma delícia, as raparigas que 
serviram durante a noite foram sensacionais, o DJ 
Alex Moreira fez bailar todas com boa música e 

ritmo, e os homens do bar foram fantásticos. A 
noite se desenrolou com a presidente da associa-
ção, Lúcia Carvalho que deu as suas boas-vindas.
Seguidamente foi um dos nossos colaboradores, 

Luiz Saraiva, assinalou a sua presença, falando de 
cultura, literatura, Portugal e Açores. Depois foi a 
apresentação do homenageado, Manuel Puga que 
é candidato para o “Parti conservateur” para a re-
gião Thérèse-De Blainville. No seu discurso po-
demos ver que adora a sua região e quer o melhor 
para a sua região. O Sr. Manuel Puga é um homem 
generoso, com muita convicção e dedicação à sua 

comunidade e pelas suas raízes. Foi apresentada 
toda a sua equipa e podemos notar que ele está a 
fazer muito progresso na sua circunscrição.
em resumo, um grande sucesso. Parabéns.

festa Da PriMavera

SylVio MartinS

foto da Semana
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UM Paraíso a oeste

Caros leitores, como colaborador do se-
manário, apesar de estar de férias em 

Portugal, não me impede de escrever um ar-
tigo, como de costume.
Vou passar a descrever, para quem não conhe-

ce a Foz do Arelho, vila em que habito quando 
estou em Portugal.
Esta vila foi elevada a freguesia em 5 de Ju-

lho de 1919.

Apenas a 8 Km de Caldas da Raínha,dispõe 
de uma lindíssima praia que é constituída por 
um extenso areal situado na confluência da 
lagoa de Óbidos com o mar, conhecida pelas 
suas belezas naturais, sendo as pescas e os 
desportos náuticos alguns dos muitos motivos 

de atração.
A quinta de Nossa Senhora de Guadalupe re-

monta ao seculo XVI. Inclui uma capela que 

foi construída em 1580. No seu interior detém 
uma escultura policromada do seculo XVI, fi-
gurando Nossa Senhora do Carmo.
A lagoa de Óbidos é uma das maiores lagoas 

de água salgada da Europa detentora de um ce-
nário verdejante, excelente para passeios.
A partir das dunas de Salir do Porto desfruta-

-se uma paisagem ímpar de beleza.
Numerosas aves aquáticas e migratórias po-

dem ser observadas, mas é sobretudo ao nível 
dos moluscos que reside a importância da fau-
na desta área. Até ao final da idade média a La-
goa de Óbidos estendia-se até ao sopé da vila 
de Óbidos, mas a evolução da linha da costa 
numa constante mutação limitou o seu períme-
tro. Ainda assim a lagoa tem uma grande ex-
tensão, sendo o local excelente para desportos 
náuticos, como o remo, a vela e o windsurf. 
Junto á lagoa, a praia da Foz do Arelho. A na-
tureza brindou-nos com as suas qualidades te-
rapêuticas e um extenso areal local de eleição 
para surfistas com águas calmas.
nesta praia encontram-se ótimas espla-

nadas e restaurantes onde se pode deliciar 
com pratos de peixe, enguias fritas, amêi-
joas e a famosa caldeirada da lagoa. termi-
no esta minha descrição, talvez num futuro 
próximo me encontre com alguns dos nossos 
leitores. 

jorge MatoS
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eu tive sempre Fé em deus e, é por essa Fé que o senhor nos en-

viou para salvar o nosso casamento e o nosso comércio. agora só 

quero agradecer a deus e pedir-lhe que abençoe josé para que li-

vraste da maldade e inveja, as más pessoas, como o fez connosco. 

FaMília riViera

a minha avó sempre acreditou que Marcia, a minha melhor amiga era 

invejosa e fazia-me bruxarias para que eu não avançasse na vida. o 

que foi certo é que era assim mesmo. josé mostrou-me a cara da minha 

inimiga e era ela, e, depois do trabalho do Sr. josé o meu negócio está 

a correr muito bem e tudo mudou a 100%. 

eu reCoMendo joSÉ.

esta vitória de adquirir a minha residência permanente, agrade-

ço-a a deus em primeiro, e ao Sr. josé que me retirou a bruxaria. 

desde então, a minha saúde, e a minha sorte melhoraram. agora 

tenho estabilidade e abundância.

oBrigado, joSÉ HernÁn

testeMUnhos
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Quinta-feira 7 de maio
- festa dos amigos da 
  ribeira Quente em new Bedford
sáBado 9 de maio
- dominga do divino espírito santo
  da filarmónica portuguesa de montreal
- dia mundial do Livro em montreal

programa da semana

café coM Letras

Sábado, 2 de Maio. no Paolo’s 
Café, situado no 4603 Boul. 

St-laurent  em Montreal, tive-
mos o privilégio de estar pre-

sentes, pela quarta edição, num 
encontro de leitores que foi orga-
nizado por nisa remigio, omar 
Silva e richard Simas. um en-
contro muito interessante e apre-
ciado para declamar e ouvir poe-

mas, contos, trechos de romances 
e outros géneros literários de 
escritores angolanos, açorianos, 
brasileiros, portugueses e vários 
textos inéditos.
Os leitores nesta edição foram: 

António Sebastien, Carlos Alber-
to Feio, Cristiana Barros, Hugh 

Hazelton, Laureano Soares, Lígia 
Borges, Louis Costa, Luiz Saraiva, 
Maria João Sousa, Nisa Remígio, 
Nuno Cansado, Richard Simas, 
Sean McCutcheon.
O Grupo Café lusófono existe des-

de 2012. O  CAFÉ COM LETRAS 
que tem por objetivo a promoção 
da literatura lusófona e mundiali-
zação da língua portuguesa.
Outros eventos já organizados 

por CAFÉ COM LETRAS, o lan-
çamento do livro MEMÓRIA - An 
Anthology of Portuguese Canadian 

Writers, POESIA AÇORIANA na 
rua no Walk and Talk Azores em 
Ponta Delgada.
Parabéns a todos os participan-

tes, foi sem dúvida um encontro  
bem passado com leituras, para 
o simples prazer da leitura.

FranCiSCa reiS

info@tvPM.ca
514.993.9047
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chega ao canaDá 
coM 182 DóLares e hoje
teM eMPresa De 70 MiLhões 
isidro Flores, um português de Vancouver, 

na costa leste do Canadá, imigrou para o 
país norte-americano há 40 anos com apenas 
182 dólares no bolso e hoje tem uma empresa 
avaliada em dezenas de milhões de dólares.
  Proveniente de São Sebastião (Açores), Isidro 

Flores, de 61 anos, imigrou para o Canadá aos 
24 à procura de uma vida melhor, levou no bolso 
apenas 182 dólares canadianos (140 euros). Ao 
chegar ao Canadá, ingressou no mercado laboral 
da construção civil, e há 15 anos decidiu criar 
a Concord Concrete Pumps, uma empresa que 
produz camiões equipados com bombas de be-
tão. Fruto da experiência no ramo da construção, 
Isidro Flores decidiu avançar naquela indústria, 
fazendo concorrência a gigantes alemães e ita-
lianos, que há mais de cinquenta anos lideram 
aquele mercado”. Na altura só havia duas em-
presas que fabricavam aquele tipo de veículos. 
Pensei que construir máquinas desta natureza se-
ria como dar uma segunda oportunidade a mui-
tos trabalhadores, especialmente à comunidade 
portuguesa, que é envolvida em muito deste tra-
balho (construção civil)”, disse o empresário à 
Lusa. Referindo que “o preço das máquinas não 
era acessível”, explicou que, enquanto fabrican-
te, quis reduzir o preço, “dando mais oportuni-
dades àquelas empresas”. A Concord está neste 
momento a construir a maior máquina para os 
Estados Unidos, ou seja “a maior máquina em 
termos mundiais”, que, segundo a crítica dos 
profissionais do setor, disse, “é a mais potente, 
aquela que oferece mais segurança e qualidade”, 

competindo contra o hegemonia alemã e italiana. 
A sede da companhia está localizada em Port Co-
quitlam, a 30 quilómetros de Vancouver, contan-
do com 60 empregados. A fábrica principal está 
localizada em Gyeongsangnam-do, na Coreia do 
Sul, tendo nos seus quadros 150 operadores. A 
fábrica na Ásia serve atualmente mercados como 
a Jordânia e Austrália, sendo que a empresa si-
tuada na Colúmbia Britânica serve todo o mer-
cado norte-americano e México e ainda o Brasil. 
Isidro Flores disse ainda que não tem dúvidas de 
que a sua empresa é também hoje em dia “mui-
to competitiva, tanto para o mercado português 
como para o europeu”. “Como a Concord apenas 
existe há 15 anos, embora seja um produto com 
qualidade, ainda não é conhecida comparativa-
mente com empresas que estão no mercado há 
cinquenta ou sessenta anos”, realçou. Em termos 
de futuro, o luso-canadiano disse que preten-
de dentro de dois anos “liderar o mercado dos 
Estados Unidos”. A Concord Concrete Pumps 
produz mensalmente 12 máquinas, cerca de 100 
por ano. O maior veículo está dotado com uma 
superbomba que tem um alcance de 62 metros. 
A matéria com que são fabricadas as bombas de 
betão é importada da Suécia (ferro) e os com-
ponentes hidráulicos da Alemanha. Sob o lema 
de ajudar o próximo, o empresário Isidro Flores 
está atualmente a auxiliar 15 crianças carencia-
das de países como o Brasil, Índia, Cambodja e 
Indonésia, apoiando-as com subsídios ao longo 
do ano.

há MENOs uM cANDIDAtO
A lutAr pOr bEléM
O ex-líder da gCtp anunciou ontem que não se vai 

candidatar à presidência da república. após sema-
nas de dúvida, Carvalho da silva coloca os pontos 
nos is. O ex-líder da gCtp anunciou esta sexta-
-feira, em declarações à siC notícias, que não se 
vai candidatar à presidência da república, sendo, 
agora, uma carta fora do baralho na corrida a be-
lém. “não existe a minha candidatura, porque sim-
plesmente não sou candidato. Essa questão não se 
coloca”, disse ontem à antena do canal informativo.
Embora não seja candidato, Carvalho da silva espe-
ra que “no somatório [de candidaturas] haja capaci-
dade de uma mobilização”.

ugt AcusA sINDIcAtO DOs pIlOtOs
DE lANÇAr tAp pArA O AbIsMO 
O secretário-geral da ugt considerou hoje que a 

greve dos pilotos da tap é um passo para o abismo 
e para a destruição da empresa, advertindo que as 
lutas sindicais não servem para transformar traba-
lhadores em acionistas.
Carlos silva falava aos jornalistas a meio de um 

jantar/comício comemorativo do 1.º de maio do ps, 
em Odivelas, depois de interrogado sobre a situação 
laboral na tap, em particular sobre a greve de dez 
dias convocada pelo sindicato dos pilotos da avia-
ção Civil (spaC), que se inicia na sexta-feira e termi-
na a 10 de maio. “Esta greve é mais um passo para 
o abismo e para a destruição da empresa. O que 
preocupa a ugt são os dez mil postos de trabalho 
e não apenas os pilotos”, argumentou Carlos silva.
Carlos silva disse depois que a ugt “está disponível 
para apoiar lutas” sindicais, “mas nunca para apoiar 
que trabalhadores se transformem em acionistas”. 
“numa eventual privatização, se houver uma parte 
para os trabalhadores, então que seja para todos”, 
afirmou, numa nova crítica ao Sindicato dos Pilotos 
da aviação Civil (spaC). segundo o líder da ugt, 
“alguns dos argumentos invocados para a greve pelo 
spaC tornam muito difícil a sua compreensão pela 
generalidade dos portugueses, assim como pela ge-
neralidade das forças políticas e sociais”. “no caso 
presente, há um argumento muito difícil de gerir do 
ponto de vista sindical, que é a reivindicação do 
spaC para ter uma participação na futura privatiza-
ção. uma coisa é o esbulho de direitos, outra coisa 
é isto, que não é um direito”, sustentou. Carlos silva 
desafiou depois os pilotos sindicalistas a “saírem do 
seu lugar de conforto e do seu reduto e aprofunda-
rem o diálogo”. “uma coisa é lutar por direitos con-
sagrados nos instrumentos de regulamentação co-
letiva, ou o incumprimento de acordos, algo que os 
outros sindicatos dizem que não está a acontecer na 
tap”, declarou o secretário-geral da ugt, antes de 
criticar o modelo de privatização do governo para 
a transportadora aérea nacional.Carlos silva criticou 
ainda a greve convocada pelo spaC de “contribuir 
para o afundamento da tap e para a destruição das 
mais valias”. “Alguém vai ficar com o ónus daquilo 
que vai acontecer. nesse aspeto, estamos muito 
preocupados”, acrescentou.

quAsE 300 rApArIgAs E MulhErEs
rEsgAtADAs DE bOkO hArAM
uma operação do exército nigeriano culminou no 

salvamento de 200 raparigas e 93 mulheres que se 
encontravam sob poder do grupo boko Haram.

O exército nigeriano levou a cabo uma operação 
militar que terminou no resgate de 200 raparigas e 
93 mulheres que se encontravam prisioneira do gru-
po extremista boko Haram. a informação é avança-
da pela reuters e indica também que, para além da 
libertação das sequestradas, foram destruídos três 
acampamentos dos radicais fiéis ao Estado Islâmico, 
na floresta de Sambisa, uma das zonas sob controlo 
do grupo. Ainda não foi confirmado se as raparigas 
recuperadas são as que foram levadas de Chibok, 
onde há um ano foram raptadas 200 estudantes.

já nasceU a fiLha De Kate e wiLLiaM
Kate Middleton deu à luz uma menina. A bebé 

nasceu cerca de duas horas depois da du-
quesa ter iniciado os trabalhos de parto, por volta 
das 8h34. A informação foi confirmada pelo Pa-
lácio de Kensington no Twitter, que anuncia que 
tanto Kate como a criança “estão bem”. William 
assistiu ao parto e a bebé, ainda sem um nome 
oficial, nasceu com cerca de três quilos. Segundo 
as últimas informações da Casa Real britânica, a 
rainha Isabel II, o príncipe Carlos, Camila, Harry 
e outros membros da família já estão no hospi-
tal St. Mary, em Londres, o mesmo onde nasceu 
George.

iMPLante De infraverMeLhos DevoLve visão a cegos

Com o implante de um chip fotovoltaico na 
zona da retina é possível usar luz de in-

fravermelhos para aumentar a capacidade de 
visão em cegos.
A Pixium Vision, empresa de investigação tec-

nológica na área da visão, está a desenvolver um 

dispositivo que ajuda a devolver parte da visão a 
quem seja vítima de cegueira, recorrendo apenas 
a óculos especiais e a um implante na retina. Este 
implante trata-se de um pequeno chip fotovoltai-
co, que recebe imagens em infravermelhos atra-
vés dos óculos, que não só estimula o cérebro 

como também ajuda a carregar todo o disposi-
tivo. Até agora foram feitos testes em ratos de 
laboratório e conseguiu-se restabelecer a visão 
em 20/250, sendo que de acordo com o En-
gadget a eficácia em humanos deve situar-se 
em 20/120. O que serve para que o utilizador 
deste dispositivo já não seja considerado cego 
de acordo com os critérios estabelecidos pelos 
EUA.
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joSÉ da ConCeiÇÃo

a viDa é MUito breve

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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Vivemos a vida como se ela fosse intermi-
nável. Mas ela é tão breve, entre a infân-

cia e a velhice, há um pequeno intervalo de 
tempo. 
Olhem para a vossa história!
Os anos que vocês viveram não passaram muito 

rapidamente? A vida é tão breve como os raios 
de sol que surgem sorrateiramente na mais bela 
manhã e se despedem subtilmente sem deixar 
vestígios... Para as pessoas superficiais, a bre-
vidade da vida estimula-as a viverem destruti-
vamente, sem pensarem nas consequências dos 
seus comportamentos. 
Para os sábios, a brevidade da vida convida-os a 

valorizá-la como um tesouro de inestimável va-
lor. Que valor tem a vida para nós mesmos? Ser 
sábio não quer dizer ser perfeito, não falhar, não 
chorar ou ter momentos de fragilidade. Ser sábio 
é aprender a usar cada dor como uma oportuni-
dade para aprender lições, cada erro como uma 
ocasião para corrigir rotas, cada fracasso como 
uma oportunidade para ter mais coragem. Nas 
vitórias, os sábios são amantes; nas derrotas, 
são amigos da reflexão. A teoria da inteligência 
demonstra que cada ser humano é um mundo a 
ser explorado e merece toda a dignidade e res-
peito. Por isso seria importante que ninguém se 
colocasse acima dos outros, por mais que eles os 
decepcionem, nem abaixo dos outros, por mais 
destaque social que eles tenham. 
As descriminações, tão comuns nas sociedades 

modernas, não são inteligentes! 
São desumanas. 
A dor da rejeição ou da auto-rejeição é uma das 

mais destrutivas da existência. Alguns acham 
que, por possuírem milhões de dólares num 
banco, são mais ricos do que os outros. Outros 
porque possuem  títulos académicos e defendem 
teses de doutoramento, sentem-se intelectuais. 
Gostamos de nos classificar e de nos colocar 

acima dos outros, mas, nos bastidores da nossa 
mente, no âmago do nosso ser, somos idênticos. 
A teoria da inteligência demonstra que, quando 

um ser humano entra na sua memória e resgata, 
em milésimos de segundos, uma informação, en-
tre biliões de opções, e constrói uma cadeia de 
pensamento, ele realiza o maior espectáculo da 
existência: a arte de pensar. Este processo é rea-
lizado rapidamente, na escuridão da nossa men-
te, e com extremo acerto. 
eu não creio que no universo haja mais mis-

térios do que na mente de um ser humano 
quando ele elabora um simples pensamento. 
entender pelo menos em parte, esse processo 
fez-me ficar encantado com a vida humana, 
por isso não me desiludo da vida nem perco a 
esperança no ser humano.

insUcesso escoLar, UM fLageLo sociaL
antónio Pedro CoSta

Finalmente, alguém no governo regional 
dos açores cai da burra e admite que as 

políticas governamentais de combate ao in-
sucesso escolar falharam. Ao anunciar ofi-
cialmente que irá ser implementado um pro-
grama de combate ao insucesso escolar com 
metas a cinco e dez anos, é a prova de que as 
coisas não vão mesmo muito bem, em maté-
ria de sucesso do nosso sistema de ensino. 
De acordo com o governo regional, a promo-

ção do sucesso escolar é um dos grandes desa-
fios com que está confrontado e não só o encara 
sem subterfúgios, sem qualquer tipo de postu-
ra de tentar menorizar a dimensão desta tarefa, 
mas também com determinação. Esta é a maior 
prova de que até agora se varria este problema 
para debaixo do tapete e era um tabu que as es-
tatísticas escondiam.
Agora, o governo regional veio a terreiro apre-

sentar um Plano Integrado para a Promoção do 
Sucesso Escolar, que denominou de Pró-Suces-
so, que prevê designadamente um maior acom-
panhamento dos alunos que apresentem dificul-
dades de aprendizagem desde o primeiro ciclo.
Nada como encarar os problemas de frente e 

não continuar a negar as evidências, pois numa 
Região onde se situam algumas escolas que se 
encontram na cauda do ranking nacional de su-
cesso escolar, era importante não meter a cabe-
ça na areia como a avestruz, dado que a taxa de 
abandono escolar precoce nos Açores situa-se 
atualmente nos 32,8%, sendo a mais elevada 
a nível nacional e a estratégia europeia 2020 

aponta para a sua erradicação.
De acordo com o que foi revelado, o Pró-

-Sucesso apresenta duas metas, uma para o ano 
letivo 2020-2021, que pretende dar resposta 
às exigências da União Europeia, e outra para 
2025-2026. Até ao ano 2020, o governo regio-
nal quer que a taxa de transição do 1.º ciclo seja 
de 90%, no 2.º ciclo de 86%, no 3.º ciclo de 80% 
e que a entrada para a universidade de 75% e a 
conclusão de cursos profissionais de 73%.
Entretanto, no espaço de dez anos, a meta esta-

belecida é de uma taxa de transição do 1.º e do 
2.º ciclos de 95% e no 3.º ciclo de 90%, enquan-
to a transição para a universidade e a conclusão 
de cursos profissionais se deve situar nos 85%.
Quem terá culpa no cartório na grande e grave 

taxa de insucesso escolar nos Açores: as famí-
lias ou as escolas? Segundo alguns especialis-
tas, a responsabilidade pode ser atribuída à fa-
mília, mas os professores não podem também 
estar totalmente isentos de culpa.
Uma explicação para esta situação está re-

lacionada com o facto de muitas das nossas 
crianças que fazem parte da longa lista do insu-
cesso escolar não estão habituados a ler e têm 
dificuldade em compreender o que está escrito, 
conforme apontam os relatórios das provas de 
aferição feitas pelos estudantes dos 4º, 6º e 9º 
anos, iniciativas essas levadas a cabo para ten-
tar contrariar as estatísticas e tornar os alunos 
melhores leitores. 
Por outro lado, os que melhor comunicam e in-

teragem com os pais são os que se tornam me-
lhores alunos. Mas nem sempre os que têm um 
contexto familiar ou um nível de vida melhor 
são bons alunos e há também os que mesmo em 
condições adversas ou meios sócio-económicos 
difíceis são alunos exemplares.
No final de contas, o insucesso escolar é um 

problema ingente, ao ponto do Presidente do 
Governo defender que o combate a este fla-
gelo é importante não só para a comunidade 
escolar, mas para o futuro dos açores e da 
autonomia, convocando todos a assumi-lo, 
como uma prioridade de toda a nossa região. 
não podemos ter ilusões, este é um trabalho 
que exige tempo e determinação, mas que se 
tenha a coragem de não martelar estatísticas 
para apresentar bons resultados.
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PreParado Por tony SaragoÇa
segUnDa gUerra MUnDiaL (1939 - 1945)

joel neto
ficoU tUDo qUe consoLa a ver

deSenVolViMento e 
FaCtoS HiStóriCoS 

iMPortanteS:
O período de 1939 a 1941 foi mar-

cado por vitórias do Eixo, lideradas 
pelas forças armadas da Alemanha, 
que conquistou o Norte da França, 
Iugoslávia, Polônia, Ucrânia, No-
ruega e territórios no norte da Áfri-
ca. O Japão anexou a Manchúria, 
enquanto a Itália conquistava a Al-
bânia e territórios da Líbia.
Em 1941 o Japão ataca a base mili-

tar norte-americana de Pearl Harbor 
no Oceano Pacífico (Havaí). Após 
este facto, considerado uma traição 

pelos norte-americanos, os Estados 
Unidos entraram no conflito ao lado 
das forças aliadas.
De 1941 a 1945 ocorreram as der-

rotas do Eixo, iniciadas com as per-
das sofridas pelos alemães no rigo-
roso inverno russo. Neste período, 
ocorre uma regressão das forças do 
Eixo que sofrem derrotas seguidas. 
Com a entrada dos EUA, os aliados 
ganharam força nas frentes de ba-
talhas. 
O Brasil participa diretamente, en-

viando para a Itália (região de Mon-
te Cassino) os pracinhas da FEB, 
Força Expedicionária Brasileira. Os 
cerca de 25 mil soldados brasileiros 
conquistam a região, somando uma 
importante vitória ao lado dos Alia-
dos.

Final e ConSequênCiaS
Este importante e triste conflito 

terminou somente no ano de 1945 
com a rendição da Alemanha e Itá-

Ponta delgada, 15-02-2015: O Chico envia-me fotografias dos es-
coadouros da varanda. Já concluiu os retoques nas paredes, mas foi naqueles 
escoadouros que pôs tudo o que tinha. “Obra de arte”, exclama.  Sempre que 
viajo, deixo-lhe um pedido ou dois. Entretanto, volta e meia vem cá o Assis, 
reerguer um muro ou pavimentar um recanto. Na Primavera, o Carlinhos 
passou um mês a pintar a casa toda, betões, madeiras e metais. O José Do-
mingos refez a cozinha há dois anos, acrescentou uns armários no Verão e 
qualquer dia vai ter de se ocupar das janelas. O Anselmo das canalizações, o 
sr. Leonel do esquentador, o sr. Dimas das podas, o sr. Osvaldo dos colchões, 
a Zélia uma vez por semana – perco a conta aos serviços que temos contra-
tado, e também ao dinheiro que já gastámos. E ainda falta tratar do salitre, 
obra para que ninguém me propõe uma boa solução. Uma casa no campo é 
assim: há sempre alguma coisa para fazer. E, se não há, inventamo-la. De 
vez em quando damos por nós a ver sofás. Fazemos projectos para mudar o 
quarto de hóspedes. Imaginamos um pequeno apartamento na cave, para as 
visitas. Ou um segundo andar sobre a cozinha, com uma suite panorâmica. 
Só aos planos para estender a cozinha jardim dentro, como um conservatory, 
é que continuamos a adiar. As obras exequíveis são as mais perigosas. De 
resto, não nos move tanto a mudança como a luta pelo espaço. É mais do 
que inquietude das brumas, isto. Uma casa no campo está sempre em obras 
porque está sempre em risco. A natureza vem por ela dentro. A hera trepa as 
paredes. O bicho-sapateiro invade-a por debaixo das portas. A humidade e 
o caruncho corroem-na devagar. Uma casa no campo está sempre em obras 
porque essa é a sua maneira de sobreviver. A nossa. Habitamos um território 
de fronteira, e há poucas coisas tão viciantes como essa.
terra CHÃ, 17-02-2015: Havia algo no quarto dos meus pais que o tor-

nava sagrado. Nunca percebi exactamente o que fosse, embora pudesse ser 
um silêncio. Visitávamo-lo amiúde, eu para roubar meias lavadas, a Laura 
para se enfeitar com batons e colares. Entrávamos e saíamos furtivos, como 
se não soubessem todos que entrávamos e saíamos. Lá dentro, guardávamos 
reverência. Era o único quarto da casa que tinha sempre a cama feita, e isso 
já o distinguia um pouco. Mas aos domingos entrava-lhe a luz pelas janelas, 
os carros passavam esparsos lá fora, muito devagar, e tudo aquilo me parecia 
bom e conforme.  As bugigangas em cima da cómoda. O reloginho preto. 
As janelas a arejar. As cadeiras de camurça. Os puxadores das mesinhas de 
cabeceira. O silêncio. Às vezes eu já trazia o saque na mão, muito aflito, e 
no último instante sentava-me sobre a colcha aveludada, aquecida pelo sol, 
a aspirar aquele cheiro doce que ainda hoje confundo com uma tarde de 
domingo. Havia algo no quarto dos meus pais que era trabalho, honestidade 
férrea, modéstia. Que era o lastro da pessoas concretizadas e, no entanto, 
com o tempo todo pela frente ainda. Que era tudo aquilo que eu queria ser, 
mesmo que a mim próprio atribuísse futuros, glórias, galáxias. Sempre fui 
mais ambicioso do que inteligente. A minha salvação foi acreditar. No outro 
dia, pareceu-me detectar o mesmo cheiro doce no meu próprio quarto. Era 
domingo, e o Inverno tornara a abençoar-nos com sol. Os carros passavam 
esparsos lá fora e, de vez em quando, um cão latia no horizonte. Deitei-me 
sobre a colcha quente e fechei os olhos. Mas não. Não era aquele silêncio. 
Àquele silêncio, nunca mais o encontrei. Acho que é sobre ele que escrevo 
todos os dias.
terra CHÃ, 18-02-2015: São mais as vezes que me lembro do sr. Ma-

nuel Isaque do que aquelas que encomendo botijas ao Luís. Mas ainda hoje 
o Luís veio cá a casa, entregar mais duas, e voltei a lembrar-me dele. O sr. 
Manuel Isaque era o senhor do gás. Também era o pai do Luís e da Ana 
Cristina, com quem estudei anos. Mas, ao longo da minha infância, andava o 
dia inteiro aí fora, abaixo e acima, no seu triciclo. Entrava-nos em casa num 
nozinho, vergado ao peso daquelas grandes garrafas amarelas. Fazia parte, 
por direito próprio, do nosso dia-a-dia – do dia-a-dia de todas as famílias da 
freguesia. Tinha uma ética de trabalho, e eu nunca respeitei nada como isso. 
Mas, até me mudar de volta, continuava a ser sobretudo o senhor do gás, de 
cujo o nome só não me esquecera porque tudo o que faço é lembrar. Há dois 
anos e meio, quando regressei, fui à Câmara lançar um livro, com aquela 
coisa dos autógrafos no fim. A certa altura, apareceu a Ana Cristina. Fiquei 
feliz. Trazia dois exemplares e imaginei que um deles fosse para oferecer. 
Mas não: tinha sido encomendado pelo sr. Manuel Isaque, que gostava de 
ler. O sr. Manuel Isaque já só voltou cá a casa mais meia dúzia vezes, a 
trazer botijas. Tinha um cancro. Mas, até ao fim, parou sempre um instante 
a conversar. No seu jeito tímido, contou-me dos tempos do meu avô, da de-
sactualização do seu próprio negócio e também dos seus padecimentos, de 
que a doença nem era o maior. Numa das últimas vezes, disse-me que lera o 
livro em dois dias. Perguntei-lhe o que achara. Fez um olhar malandro: «Um 
bocadinho picante...», e riu-se. Morreu na última Primavera. Eu estava fora 
e não pude assistir ao seu enterro. Sentir-me-ei sempre em falta. Devo-lhe 
uma lição fundamental: nenhum homem é apenas o homem do gás.

lia. O Japão, último país a assinar 
o tratado de rendição, ainda sofreu 
um forte ataque dos Estados Uni-
dos, que despejou bombas atômicas 
sobre as cidades de Hiroshima e 
Nagazaki. Uma ação desnecessária 
que provocou a morte de milhares 
de cidadãos japoneses inocentes, 
deixando um rastro de destruição 
nestas cidades. 
Os prejuízos foram enormes, prin-

cipalmente para os países derrota-
dos. Foram milhões de mortos e fe-
ridos, cidades destruídas, indústrias 
e zonas rurais arrasadas e dívidas 
incalculáveis. 

O racismo esteve presente e deixou 
uma ferida grave, principalmen-
te na Alemanha, onde os nazistas 
mandaram para campos de concen-
tração e mataram aproximadamente 
seis milhões de judeus. Com o fi-
nal do conflito, em 1945, foi criada 
a ONU (Organização das Nações 
Unidas), cujo objetivo principal 
seria a manutenção da paz entre as 
nações. Inicia-se também um pe-
ríodo conhecido como Guerra Fria, 
colocando agora, em lados opostos, 
Estados Unidos e União Soviéti-
ca. Uma disputa geopolítica entre 
o capitalismo norte-americano e o 
socialismo soviético, onde ambos 
países buscavam ampliar suas áreas 
de influência sem entrar em confli-
tos armados.
o dia 8 de maio é o dia Mundial 

em memória dos que morreram 
durante a Segunda guerra Mun-
dial.
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auguSto MaCHado

o coMbate à corrUPção...

Há já um bom tempo atrás, tive a oportu-
nidade de escrever um texto a propósito 

de certa afirmação de Luís Marques Mendes, 
a cuja luz os portugueses olhariam a China de 
hoje de um modo algo suspeitoso, dado o modo 
como funciona a sociedade chinesa, mormente 
nos domínios dos direitos humanos e da cor-
rupção.
A uma primeira vista, ficava a sensação, nos 

incautos que tivessem ouvido as referidas consi-
derações, que nada de similar teria lugar em Por-
tugal. Simplesmente, nestes domínios, e nos dias 
que passam, o número de portugueses incautos é 
já muitíssimo limitado. A generalidade dos portu-
gueses conhece muitíssimo bem a sociedade em 
que vive e já não vai neste tipo de cantilenas. Pode 
fingir não ver, nem ligar ao que se passa, mas está 
a anos-luz de tomar tais soporíferos.
Sem um mínimo de espanto, eis que nos chegou, 

ontem mesmo, a notícia de que a secção chinesa 
da INTERPOL deu a conhecer uma lista com os 
nomes de cem altos responsáveis acusados de cor-
rupção e que terão fugido para o estrangeiro.
Acontece, porém, que as autoridades chinesas já 

publicaram todos os dados identificadores dos fo-
ragidos. A lista com toda a sua identificação está 
publicitada na página oficial da Comissão Central 
de Inspeção e Disciplina, entidade oficial chinesa 
que superintende no combate à corrupção. Tudo, 
portanto, com a máxima transparência e a anos-
-luz do que tem lugar, de um modo muito geral, na 
União Europeia. Ora, onde foram estes foragidos 
procurar o seu refúgio? Pois, nos Estados Unidos, 
Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido, França, 
Tailândia, etc.. Tudo, pois, Estados onde está om-
nipresente a democracia e o neoliberalismo e que 
se autoproclamam de espaços de exemplaridade. 

Enfim, cá ficamos à espera dessa grande manifes-
tação da cooperação transnacional em matéria de 
combate à corrupção...
Igualmente significativo é o que tem vindo a ter 

lugar em Baltimore, nos Estados Unidos. Depois 
de mais uma morte de um preto norte-americano, 
desta vez no interior de uma esquadra de polí-
cia, os guardas foram suspensos, aguardando-se 
uma explicação forense para dentro de um a dois 
meses. Um mimo... Sobretudo em face do que 
se passa na China. O interessante, na sequência 
do regresso do racismo à sociedade norte-ame-
ricana, materializado nesta amplíssima sucessão 
de mortes de pretos às mãos da polícia, é olhar o 
que de tudo isto nos conta a nossa grande comu-
nicação social, em especial a televisiva: nem um 
documentário, em horário nobre, sobre a onda de 
mortes de pretos que vem tendo lugar nos Estados 
Unidos às mãos da polícia, sendo que o que acaba 
por ser realçado é que foram feridos uma dezena 
de polícias, um deles com gravidade...
Um instante mais, e aí nos chegou a notícia da 

recente cimeira contra as redes de tráfico de pes-
soas. Sobretudo, oriundas no continente africano 
para o espaço da União Europeia, tal como se vem 
vendo desde há muito. E quem participou nesta 
cimeira? Pois, os titulares da Administração In-
terna de Portugal, Espanha, França e Marrocos. 
Parece que se propõem criar equipas conjuntas 
de cooperação policial junto dos postos chave das 
principais rotas de imigração, defendendo ações 
firmes contra as redes de exploração de imigran-
tes. Uma realidade que me deixou admirado, por-
que ainda cheguei a imaginar que se proporiam 
delimitar uma estratégia para levar os Estados 
africanos para uma rota consolidada e continua-
da rumo ao desenvolvimento. Debalde. E como 
quando há muitas, há ainda muitas mais, também 
o Japão pretende agora alinhar num regresso ao 
passado. De molde que o seu Governo, sem estar 
com meias medidas, certamente aí apoiado pelos 

Estados Unidos, pretende agora reescrever o que 
foram as agressões do Exército Imperial em paí-
ses vizinhos antes e durante a última Guerra Mun-
dial, mas por igual rever a Constituição do país, 
que é (por enquanto) um documento pacifista.
Até agora, apenas a Conferência Episcopal do 

Japão se mostrou muito preocupada com o rumo 
do Governo do Japão nestes domínios. Quanto aos 
aliados ocidentais do Japão, mormente os Estados 
Unidos, nem uma palavra ou um gesto simbólico 
de preocupação e de reprovação. O mais prová-
vel, pois, é ter razão o Papa Francisco, quando re-
fere estar-se já em plena Terceira Guerra Mundial, 
embora a decorrer aos pedaços.
No meio de tudo isto, decorrem entre nós as mil 

e uma batalhas, e também pequenas guerrinhas, 
ao redor dos dois atos eleitorais que se avizinham. 
Sem e com espanto, eis que nos nos surgiu ontem 
Henrique Neto, salientando não ser normal que 
um país tão pequeno tenha em prisão preventiva, 
ou já condenados, ou à espera de decisão judicial 
um primeiro-ministro, ministros de vários executi-
vos, um antigo líder de uma bancada parlamentar, 
diretores-gerais e outros altos quadros do Estado. 
Reforçou esta sua ideia, salientando que nenhum 
outro país europeu, mesmo nos maiores, tem um 
conjunto tão grande de pessoas a contas da justiça 
como se dá com Portugal. Ou seja, Henrique Neto 
olha o problema em causa à luz de regras pura-
mente estatísticas e não culturais. Para Henrique, 
teríamos sempre de entrar para a União Europeia 
e de adotar o euro, dado que uma grande maioria 
de Estados assim havia procedido. Terá por igual 
assim pensado também com o destino a dar às 
nossas antigas províncias ultramarinas. Nunca lhe 
ocorreram os argumentos de Salazar com amigos 
seus, a este propósito, e que nos foram expostos 
na mais recente obra dirigida por Filipe Ribeiro de 
Menezes. Enfim, uma pequena pândega. E tudo, 
pois, sempre com os olhos postos nesse altíssimo 
desígnio do combate à corrupção. Um êxito!

HÉlio Bernardo loPeS

a tragéDia no MeDiterrÂneo 

a espécie humana continua a ser complica-
da. o que se está a passar no Mediterrâneo 

é motivo para pôr-nos todos a pensar. desde o 
início do ano milhares de pessoas perderam a 
vida quando tentavam atravessar o Mediter-
râneo, em busca de uma vida melhor. Fogem 
da miséria extrema, da fome e cada vez mais 
fogem também da guerra. e o que faz a itália 
e o resto da europa? tentam salvar algumas 
vidas. e as que conseguem resgatar são inter-
nadas indefinidamente em centros de acolhi-
mento para imigrantes ilegais. uma espécie 
de limbo entre o inferno, que querem deixar 
para trás, e a velha europa – imaginada por 
muitos como uma espécie de paraíso.

Esta é a Europa que lamenta cada tragédia, mas 
até agora pouco tem feito para ir mais longe. Há 
dias perante a recente tragédia, as centenas de 
mortos à vista de todos não deixarão, pelo menos 
no imediato, que os responsáveis europeus con-
tinuem a olhar para o lado e a fazer-se preocu-
pados. A semana passada, perante a violência da 
tragédia que sepultou cerca de 800 imigrantes no 
mar, a alta-representante para a Política Externa 
da UE, Federica Mogherini, admitiu não haver 

desculpas “para desprezar o problema da pres-
são migratória no Mediterrâneo”. E, mal tinha 
acabado de falar, surgia a notícia de mais duas 
tragédias: uma no Egeu, ao lado da ilha grega de 
Rodes, e mais um pedido de socorro de um bar-
co com 300 pessoas abordo prestes a afundar-se 
num mar transformado num imenso cemitério.
Finalmente, a reação chegou. Os responsáveis 

europeus reuniram-se de emergência para anali-
sar o problema e avaliar uma política migratória 
para o espaço europeu. O Velho Continente, di-
zem alguns políticos, não pode ser apenas forta-
leza, criar muralhas para impedir a entrada aos 
que procuram aqui uma nova vida. E, com esta 
Europa envelhecida, estes aventureiros podem 
ser o sangue novo de que o continente precisa. 
Com a Europa em risco de desaparecer em ter-
mos demográficos – cada mulher tem, em mé-
dia, 1,2 filhos e sem perspetiva de regresso de 
famílias numerosas – é altura, dizem alguns po-
líticos, “de assumir a imigração como um fator 
positivo. Embora, cada vez mais os europeus ve-
jam no imigrante um problema. Este é o trama... 
Precisamos deles, mas ao mesmo tempo temos 
medo deles”. A verdade seja dita; com os novos 
habitantes, a Europa não será a mesma. Mudará 
de cor, como referiu há dias, Umberto Eco, numa 
entrevista ao Expresso. Será uma Europa dife-

rente, certamente, mas viva. Outros dirão: “A 
alternativa é ficarmos como estamos, a caminho 
da extinção”.
A 10 de dezembro de 1948, Assembleia Geral 

das Nações Unidas passou a  Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos. Nessa Declaração, 
eis o que dizem alguns dos artigos: Artigo 1, 
“Todos os seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e em direitos. Dotados de razão e 
consciência, devem agir uns para com os outros 
em espírito de fraternidade”. Artigo 2, “Todos 
os seres humanos podem invocar os direitos e as 
liberdades proclamadas na presente Declaração, 
sem distinção alguma, nomeadamente de raça, 
de cor, de sexo, de língua, de religião...” Artigo 
3, “Todo o indivíduo tem direito à vida, à liber-
dade e à segurança pessoal. Artigo 4, “Ninguém 
será mantido em escravatura ou em servidão; a 
escravatura e o tráfico de escravos, sob todas as 
formas, são proibidas”. Artigo 14, “Toda a pes-
soa sujeita a perseguição tem o direito de pro-
curar e de beneficiar de asilo em outros países”. 

E, há quem afirme que: “Ao virar as costas 
aos imigrantes mais vulneráveis do planeta, a 
europa arrisca-se a transformar o Mediter-
râneo num cemitério”.
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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
5 de Maio de 2015

1 euro = Cad 1.353410
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
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

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

renoVaçõeS

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Aluga-se 51/2 todo em chão 
de madeira e 31/2 todo 

em cerâmica e com bons 
acabamentos, em Montreal. 
Os dois apartamentos estão 

em muito bom estado e 
limpos. 514-955-4240
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Linhas da mão e cartas.  Vidente com dons naturais. 
Resolve os seus problemas sem voodoo.

rOsA: 514-278-3956

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

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

emPregoS

Precisa-se de homens 
para trabalhar na 

fabricação ou instala-
ção. 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 
senhoras para fábrica 
em plena expensão. 

Cortinados, colchas, e 
vestuário desportivo. 
vai trabalhar com má-
quinas 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

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

† bArNAbé DIAs sOusA glÓrIA
Faleceu em montreal, no dia 23 
de abril de 2015, o sr. barnabé 
dias sousa glória, natural de 
são bernardinho, peniche, portu-
gal, com 88 anos, esposo da sra. 
maria armanda Correia glória.
deixa na dor sua esposa, seus 
filhos Jorge (Helena Franco), 
Eduardo, teresa (norman), seus 
netos/as sandra, david, melanie, 
andrea, bisnetos/as Elyssia, ale-
xandre, 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
Bruno Costa
Houve uma liturgia da palavra no domingo 26 de abril 
de 2015, às 19h no salão. O seu corpo será transladado 
para portugal no dia 2 de maio de 2015 onde será enter-
rado na sua terra natal. 
MENsAgEM DE AgrADEcIMENtO DO DEfuNtO

“Quero agradecer a todos aqueles que me visitaram-
-me no hospital. Foi precioso o tempo que as pessoas 
tiraram para estar comigo. O Canadá mostrou-me sem-
pre uma boa hospitalidade, todos os portugueses e ca-
nadianos, sempre foram amáveis comigo. Obrigado a 
todos, Deus vos abençoe, Barnabé Glória.”
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.

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

precisa-se de empre-
gada de balcão a tem-
po inteiro, das 7h às 
14h.

514-382-2143

Macsil Paysage
Precisa-se de homens para 
trabalhar em jardins com 
experiência. 514-977-3248

Precisa-se de um senhora amigável, que fala 
Inglês, jovem de idade (de 20 a 40 anos). A 
pessoa vai vir trabalhar num lindo ambiente, 
limpo e agradável numa casa “juif”. A senho-
ra deve gostar de fazer a limpeza  e ser orga-
nizada. As horas de trabalho são das 10h às 
16h, quatro vezes por semana, e o trabalho 
inclui experiência em passar a ferro. 12$/h.

tElEfONEM sÓ As 
pEssOAs INtErEssADAs.
Ms. hIrsch: 514-276-5647

padaria portuguesa precisa 
de um padeiro com expe-
riência.

514-844-2169

† jOsé bENfEItO
Faleceu em st-Jean-sur-
-richelieu, no dia 4 de maio 
de 2015, o sr. José benfei-
to, com a idade de 80 anos 
numa batalha muita corajo-
sa de uma longa doença. E, 
com a sua devoção à sua fa-
mília ajudaram na sua luta e, 
finalmente, deu-lhe paz. 
deixa na dôr a sua esposa 
sra. maria graziela medei-
ros, seus filhos/as Leonor 
(Eduardo), natalie (sylvain), 
Michael (Carol), Robert (Ka-
rine), Elizabeth (gilles), terezinhas (Harry) e Carlos, 
seus dezassete netos, oito bisnetos, familiares e ami-
gos.
Os serviços funebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
Bruno Costa
O velório será sexta-feira, 8 de maio de 2015, das 16h 
às 22h, e sábado 9 de maio de 2015, das 8h30 às 9h30. 
a missa do corpo presente será sábado, 9 de maio, às 
10h, na igreja santa Cruz. será sepultado no cemitério 
em Chambly.
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.

Precisa-se 
de senhora 

responsavel com 
experiência em 
limpeza, com 

carro.
450-434-6679 ou

450-437-7314

Paisagista com
experiência e

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

experiência.
450-963-3462
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O DIA EstAvA A cOrrEr bEM
Dois amigos cruzam-se na rua e um pergunta 
ao outro: - Que cara é essa, pá?! O que é que te 
aconteceu?
O outro: - Até à uma da tarde, tudo corria bem, 
mas depois…
O amigo: - E o que é que aconteceu?!
Responde o outro: - Tive de me levantar da 
cama…

AcIDENtE DE cArrO
Diz uma: - Imagine, D. Manuela, que a D. Inácia 
teve um acidente de automóvel e ficou com a 
cara toda retalhada!
Outra: - Coitada!
A primeira: - O que lhe valeu foi uma cirurgia 
plástica que lhe pôs a cara como tinha antes!
A outra: - Coitada…

bIfE AO prEÇO DO cAbEDAl
Num restaurante, um cliente chama o emprega-
do de mesa e diz-lhe, um pouco exaltado:
- Este bife é uma autêntica tira de sola!
O empregado de mesa: - Tchiuu! O senhor não 
diga isso muito alto, senão o gerente faz-lho pa-
gar pelo preço da cabedal…

IDADEs DO hOMEM
Hoje aprendi que o Homem tem quatro idades:
- Quando acredita no Pai Natal.
- Quando já não acredita no Pai Natal.
- Quando assume o papel de Pai Natal.
- Quando se parece com o Pai Natal!

vingaDores: era De ULtron
Vingadores: era de ultron é espetacular 

visualmente, divertido e mantém o alto 
nível das produções anteriores da Casa das 
ideias. É feito para os fãs do universo Marvel 
e marca de forma definitiva o fim de uma era 
e o início de uma nova fase do estúdio. além 
disso, vai deixar muita gente de boca aberta 
com eventos tensos e ação empolgante. Mesmo 
assim, não supera o primeiro e, na realidade, 
não chega perto de causar o mesmo impacto e 
carisma de guardiões da galáxia, inesperado 
sucesso da empresa.
Após os eventos dos últimos filmes, não é sur-

presa ver os Vingadores unidos para manter a 
Terra a salvo. Sem a S.H.I.E.L.D., desmantelada 
durante a trama de Capitão América: O Solda-
do Invernal, e com a H.I.D.R.A. mais ativa do 
que nunca, era de se esperar que encontraríamos 

os heróis enfrentando os terroristas em busca 
do Cetro de Loki. Entretanto, é exatamente essa 
preocupação em se meter em assuntos mundiais 
que faz a equipe se tornar o centro das atenções 
e, muitas vezes, do ódio de muitos.
É assim que conhecem dois de seus novos ini-

migos, os irmãos Maximoff, apresentados pela 
primeira vez na cena pós-créditos de Capitão 
América 2 e grandes adições ao elenco (apesar 
do sotaque). Odiados pelos poderosos irmãos, 
os Avengers são manipulados por Feiticeira Es-
carlate, um personagem realmente interessante, 
que coloca em ação eventos que podem causar a 
ruína da equipe. Para piorar, Tony Stark, com a 
ajuda de tecnologia alienígena, cria Ultron para 
proteger o mundo, conforme vimos incansavel-
mente nos trailers, e, a partir daí, as coisas desan-
dam de vez.
O roteiro tem premissa interessante e funciona, 

pelo menos na maior parte do tempo. Ultron é 
um grande vilão, cruel, poderoso e complexo, 
interpretado de forma arrepiante por James Spa-
der. O problema está nos exageros da trama para 
forçar situações que, em outros casos, poderiam 
ser evitadas com tranquilidade. A dinâmica do 
grupo continua boa, porém, qualquer desavença 
vira motivo para os heróis se enfrentarem e dis-

cussões morais que poderiam ser ótimas, como 
acontecem no primeiro filme, são descartadas 
em prol de cenas de ação cheias de efeitos. É aí 
que o filme perde em relação ao primeiro.
O longa repete muitas das fórmulas do filme 

de 2012, como discussões, lutas e ameaças e faz 
isso sem vergonha alguma. É verdade que leva 
algumas coisas além, exagera, aumenta a escala, 
mas, na realidade, arrisca pouco e fica muito pa-
recido com o que já vimos. Aí entra outra ques-
tão: as atuações nem sempre agradam. Com os 
personagens já estabelecidos, parece faltar gana 
para alguns atores e, a ideia dividir a atenção 
com o resto do grupo, parece desanimar alguns 
deles. Robert Downey Jr., por exemplo, faz sua 
pior participação como Tony Stark no cinema até 
agora, não que seja algo gritante, mas os mais 
atentos vão reparar. 

Ao menos, diferente de O Homem De Aço, os 
Vingadores estão de fato preocupados em sal-
var vidas de civis que se encontram no meio do 
fogo cruzado. Essa preocupação, que tem tanto 
a ver com a índole desses heróis nos quadri-
nhos, é algo importante para manter o supergru-
po como agentes do “bem” e não apenas deuses 
que brincam com as vidas humanas como bem 
entendem. Algo abordado em quadrinhos mais 
sombrios, como Authority (por sinal, recomendo 
muito essa HQ).
Vingadores: Era De Ultron é o filme que a 

maioria dos fãs esperava. Grandioso, sombrio, 
tecnicamente impecável e, novamente, com os 
maiores heróis da Terra frente a frente com um 
vilão a altura. Entretanto, problemas como os já 
citados, falta de mistério e algumas decepções 
menores, como a falta de um ou outro persona-
gem - Loki, por exemplo, faz muita falta - impe-
dem que o segundo filme dos Vingadores seja o 
melhor da Marvel, como muitos acreditavam ser 
o caso. Ao menos, sua história muda tudo no uni-
verso da empresa, abre novos caminhos e, mais 
importante, direciona os personagens para dois 
grandes eventos: Guerra Civil e Guerra Infinita. 
Impossível não sair do cinema com gostinho de 
quero mais.
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bAlANÇA: Carta dominante: ás de paus, 
que significa Energia, Iniciativa. Amor: Dê 
mais liberdade ao seu parceiro. não ponha 
de parte aqueles que ama, cuide deles 
com carinho. saúde: Cuide do seu sistema 

digestivo. dinheiro: Esteja atento às novidades no 
seu local de trabalho.
números da sorte: 14, 33, 12, 25, 4, 17

EscOrpIÃO: Carta dominante: 10 de 
Paus, que significa Sucessos Temporá-
rios, ilusão. amor: O egoísmo é uma ca-
racterística que deve moderar. Combata a 

sua fraqueza e fortaleça as suas virtudes. saúde: 
procure com maior frequência o seu dentista. di-
nheiro: tente conter-se um pouco mais nos seus 
gastos. números da sorte: 11, 23, 44, 26, 24, 49

sAgItárIO: Carta dominante: valete de 
Copas, que significa Lealdade, Reflexão.
amor: seja sincero com a sua cara-meta-
de. Fale sobre o que é verdade, necessário 

e carinhoso. saúde: momento indicado para fazer 
a introspeção que tanto necessita. dinheiro: altura 
de maior lucidez sob o ponto de vista financeiro.
números da sorte: 14, 36, 28, 44, 16, 1

cAprIcÓrNIO: Carta dominante: ás de 
Ouros, que significa Harmonia e Prosperi-
dade. amor: não deixe que a sua teimosia 
deixe marcas numa amizade. O seu bem-

-estar depende da forma como encara os proble-
mas. saúde: poderá sentir sintomas que denun-
ciam uma gripe. dinheiro: O seu desempenho 
profissional e agilidade poderão estar a ser postos 
à prova. números da sorte: 17, 42, 35, 19, 2, 23

AquárIO: Carta dominante: ás de Es-
padas, que significa Sucesso. Amor: Res-
peite os sentimentos do seu par, não seja 
tão narcisista. procure intensamente senti-

mentos sólidos e duradouros, espalhando em seu 
redor alegria e bem-estar! saúde: uma ligeira dor 
de cabeça poderá afetar o seu dia. dinheiro: Esta-
beleça as prioridades a que deseja dar seguimen-
to. números da sorte: 3, 25, 46, 11, 27, 46

pEIxEs: Carta dominante: 6 de Copas, 
que significa Nostalgia. Amor: Evite con-
flitos familiares, tente acalmar a situação. 
procure ter uma vida de paz e amor. saú-
de: ao jantar opte por comer uma sopa.

dinheiro: vá trabalhar tranquilamente e deixe o 
stress em casa. 
números da sorte: 12, 28, 33, 41, 47, 70

cArNEIrO: Carta dominante: 7 de Es-
padas, que significa Novos Planos, Inter-
ferências. amor: sentir-se-á liberto para 
expressar os seus sentimentos e amar 

espontaneamente. Que a juventude de espírito o 
faça ter o mais belo sorriso! saúde: Estará melhor 
do que habitualmente. dinheiro: boa altura para 
pedir aquele aumento ao seu chefe.
números da sorte: 14, 27, 23, 5, 10, 36

tOurO: Carta dominante: O Eremita, que sig-
nifica Procura, Solidão. Amor: Irá sentir 
necessidade de se isolar para fazer uma 
análise à sua relação. Oiça o seu cora-
ção... descubra dentro de si o caminho 

para a felicidade. saúde: tendência para se sentir 
um pouco febril e sem energia. dinheiro: O seu 
rendimento poderá não ser tão bom quanto dese-
ja. números da sorte: 4, 17, 45, 13, 23, 10

géMEOs: Carta dominante: 2 de Espa-
das, que significa Afeição, Falsidade. Amor: 
ignore comentários maldosos de pessoas 
indesejáveis. não dê ouvidos a calúnias e 

intrigas! saúde: poderá sentir-se debilitado e febril. 
dinheiro: procure não desistir dos seus objetivos. 
números da sorte: 14, 23, 38, 44, 16, 7

cArANguEjO: Carta dominante: O 9 
de Ouros, que significa Prudência. Amor: 
anda muito nervoso, o que poderá provo-
car algumas discussões com os seus fami-

liares mais chegados. reúna a sua família com o 
propósito de falarem sobre os problemas que vos 
preocupam. saúde: sentir-se-á muito bem física e 
espiritualmente. dinheiro: previna-se contra tem-
pos difíceis. números da sorte: 12, 46, 33, 25, 6, 22

lEÃO: Carta dominante: 7 de Copas, que 
significa Sonhos Premonitórios. Amor: Po-
nha em prática os sonhos e as fantasias 
que tem tido. nunca desista dos seus so-

nhos! saúde: Faça um exame à vista. dinheiro: 
poderá receber a notícia de uma promoção pro-
fissional.
números da sorte: 22, 13, 10, 47, 15, 3

vIrgEM: Carta dominante: Os Enamora-
dos, que significa Escolha.
amor: seja mais consciencioso para não 
criar mal-entendidos com o seu par. preo-

cupe-se em ser bom e justo pois será feliz!
saúde: proteja a sua pele.
Dinheiro: Prevê-se estabilidade na sua vida finan-
ceira.
números da sorte: 37, 29, 46, 10, 1, 22

PAlAVrAS cruzAdAS

horóscoPo Maria heLena Martins

SoluÇão dA SeMAnA PASSAdA
hOrIzONtAIs: 1. asma, inábil. 2. noitada, ame. 3. abrigo, anão. 4. ata, ala. 5. ás, Opa-
lino. 6. som, Era, ara. 7. austero, Os. 8. dia, gim. 9. adem, barato. 10. voz, miragem. 11. 
amados, raro. vErtIcAIs: 1. ananás, Cava. 2. sob, soa, dom. 3. mira, mudeza. 4. atito, 
sim. 5. agapeta, mo. 6. ido, are, bis. 7. na, alargar. 8. ali, Oirar. 9. banana, maga. 10. imã, 
Oro, ter. 11. Leoa, assomo.

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

10
11

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 9 5 2 2 17
2-DC United 8 5 2 1 17
3-nY red bulls 8 3 4 1 13
4-Columbus Crew 8 3 2 3 11
5-toronto FC 7 3 0 4 9
6-Chicago Fire 7 3 0 4 9
7-Orlando City 8 2 2 4 8
8-new York FC 9 1 3 5 6
9-philadelphia u. 10 1 3 6 6
10-impact mtl  4 0 2 2 2

Major 
League Soccer

 p J v E d
1-Veracruz 28 16 7 7 2
2-Tigres 28 16 9 1 6
3-atlas 28 16 8 4 4
4-Chivas 26 17 7 5 5
5-américa 26 16 7 5 4
6-Cruz azul 25 16 7 4 5
7-Club tijuana 24 16 7 3 6
8-santos Laguna 24 16 7 3 6
9-toluca 23 16 6 5 5
10-Querétaro  23 16 7 2 7
11-monterrey 23 16 7 2 7
12-pachuca 22 16 6 4 6
13-pumas 21 16 6 3 7
14-Chiapas 20 16 5 5 6
15-puebla 19 16 5 4 7
16-Leones negros 15 15 4 3 8
17-Club León 13 16 3 4 9
18-morelia 10 16 2 4 10

cLauSura
México

grupO OEstE J v E d p
1-FC Dallas 9 5 2 2 17
2-Vancouver W. 10 5 2 3 17
3-seattle s. 8 5 1 2 16
4-La galaxy 9 3 4 2 13
5-Sporting KC 9 3 4 2 13
6-sJ Earthquakes 8 3 1 4 10
7-Houston d. 9 2 4 3 10
8-portland t. 9 2 4 3 10
9-real salt Lake 8 2 4 2 10
10-Colorado r. 9 1 6 2 9

receita Da seMana

ingreDientes:

PreParação:

MEIAs-fINAIs     1ª mão    2ª mão
Juventus - real madrid        1-2 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

hOrIzONtAIs: 1. Ornamento com fitas. Substância filamentosa 
segregada pela larva do sirgo. 2. grande porção. parte do corpo 
humano, entre o tórax e a bacia. 3. Em maior quantidade. aqui está. 
assisti. 4. O próprio conhecimento. E não. 5. devoto. base aérea 
portuguesa. Contr. da prep. de com o art. def. o. 6. O conjunto dos 
pelos que nascem no rosto do homem. Caminhou. 7. graceja. ga-
vinha. sofrimento físico ou moral. 8. Costume. terreno onde cres-
cem urzes. 9. Contr. da prep. em com o art. def. a. irmã dos pais ou 
dos avós. Ecoar. 10. publicado entre outras coisas. unidade mone-
tária do peru. 11. Cortar e triturar com os dentes. mulher casada.

vErtIcAIs: 1. solitário, descampado. tornar brilhante, luzidio. 
2. Hora do ofício divino, entre as sextas e as vésperas, que cor-
responde às 15 horas. Que não é militar. 3. Cozinhar em gordura, 
na frigideira. a si mesmo. 4. pessoa servil por tudo o que está em 
voga. possuir. 5. Contr. do pron. te e a. ameaçar ruína. 6. muito 
gordo. pessoa doida. 7. regime especial de alimentação. aqueles. 
8. isolados. pernas ou muletas de madeira, com um estribo ou res-
salto para apoiar os pés. 9. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim 
e outras relações (prep.). Fraudulento. 10. aquele que deve. Contr. 
da prep. a com o art. def. os. 11. Encorajou. Ourela.

creMe De abóbora e cenoUra

- 500 gramas de abóbora moranga
  cortada em quadradinhos sem casca
- 1 cenoura grande cortada em rodelas
- 1 cubinho de caldo de legumes (usei o light)
- Sal e pimenta do reino a gosto
- 300ml (aproximadamente) de água

em uma panela grande, coloque a 
cenoura, a abóbora, o caldo de legu-
mes e a água.
Certifique-se de que a água cobriu 

os legumes.

Mexa um pouco para dissolver o 
caldo de legumes, acerte o sal colo-
que um pouco de pimenta (a gosto).
tape a panela e deixe cozinhar por 

30 minutos aproximadamente.
Com um garfo, fisgue uma abóbo-

ra, se já estiver amolecida desligue o 
fogo.
Coloque tudo no liquidificador e 

bata até virar um creme.

Sirva quentinho!
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 p j v E D
1-Chelsea 83 35 25 8 2
2-Manchester City 70 35 21 7 7
3-arsenal 70 34 21 7 6
4-manchester u. 65 35 19 8 8
5-Liverpool 61 35 18 7 10
6-tottenham 58 35 17 7 11
7-southampton 57 35 17 6 12
8-swansea City 53 35 15 8 12
9-West Ham 47 35 12 11 12
10-stoke City 47 35 13 8 14
11-Everton 44 35 11 11 13
12-Crystal palace 42 35 11 9 15
13-West bromwich 40 35 10 10 15
14-aston villa 35 35 9 8 18
15-newcastle 35 35 9 8 18
16-Leicester City 34 35 9 7 19
17-Hull City 34 35 8 10 17
18-sunderland 33 34 6 15 13
19-Qpr 27 35 7 6 22
20-burnley 26 35 5 11 19

ingLaterra
PreMier League

camPeonatoS euroPeuS - claSSificação

 p j v E D
1-Juventus 79 34 24 7 3
2-roma 64 34 17 13 4
3-Lazio 63 34 19 6 9
4-napoli 59 34 17 8 9
5-Fiorentina 52 34 14 10 10
6-sampdoria 51 34 12 15 7
7-genoa 50 34 13 11 10
8-internazionale 49 34 12 13 9
9-torino 48 33 12 12 9
10-palermo 43 34 10 13 11
11-milan 43 34 10 13 11
12-udinese 41 34 10 11 13
13-Chievo 41 34 10 11 13
14-Hellas verona 40 34 10 10 14
15-Empoli 38 33 7 17 9
16-sassuolo 37 34 8 13 13
17-atalanta 33 34 6 15 13
18-Cagliari 27 34 6 9 19
19-Cesena 24 34 4 12 18
20-parma 16 34 6 5 23

 p j v E D
1-Paris SG 74 35 21 11 3
2-lyon 71 35 21 8 6
3-monaco 65 35 18 11 6
4-marseille 60 35 18 6 11
5-saint-étienne 60 35 16 12 7
6-bordeaux 56 35 15 11 9
7-montpellier 53 35 15 8 12
8-Lille 53 35 15 8 12
9-rennes 50 35 13 11 11
10-guingamp 46 35 14 4 17
11-nantes 44 35 11 11 13
12-bastia 43 35 11 10 14
13-nice 42 35 11 9 15
14-Caen 39 35 10 9 16
15-Lorient 39 35 11 6 18
16-toulouse 39 35 11 6 18
17-stade de reims 38 35 10 8 17
18-évian tg 37 35 11 4 20
19-metz 30 35 7 9 19
20-Lens 26 35 6 8 21

itáLia
Serie a

França
Ligue 1

 p j v E D
1-B. München 76 31 24 4 3
2-VfL Wolfsburg 62 31 18 8 5
3-b. m’gladbach 60 31 17 9 5
4-b. Leverkusen 58 31 16 10 5
5-schalke 04 45 31 12 9 10
6-FC augsburg 43 31 13 4 14
7-Werder bremen 42 31 11 9 11
8-tsg Hoffenheim 41 31 11 8 12
9-b. dortmund 40 31 11 7 13
10-Fsv mainz 05 37 31 8 13 10
11-FC Köln 36 31 8 12 11
12-E. Frankfurt 36 31 9 9 13
13-Hertha bsC 34 31 9 7 15
14-Hamburger sv 31 31 8 7 16
15-sC paderborn 31 31 7 10 14
16-sC Freiburg 30 31 6 12 13
17-Hannover 96 30 31 7 9 15
18-vfb stuttgart 27 31 6 9 16

aLeManha
BundeSLiga

 p j v E D
1-Barcelona 87 35 28 3 4
2-Real Madrid 85 35 28 1 6
3-atlético madrid 76 35 23 7 5
4-valencia 72 35 21 9 5
5-sevilla 69 35 21 6 8
6-villarreal 54 35 14 12 9
7-athletic 48 35 13 9 13
8-málaga 47 35 13 8 14
9-Espanyol 46 35 12 10 13
10-Celta de vigo 46 35 12 10 13
11-rayo vallecano 43 35 13 4 18
12-real sociedad 43 35 10 13 12
13-Elche 40 35 11 7 17
14-getafe 36 35 10 6 19
15-Levante 35 35 9 8 18
16-almería 32 35 8 8 19
17-Eibar 31 35 8 7 20
18-deportivo 30 35 6 12 17
19-granada 28 35 5 13 17
20-Córdoba 20 35 3 11 21

eSPanha
Liga BBVa

fc Porto vence e MantéM
benfica sob Pressão

o FC Porto conseguiu esta noite de domingo uma vitória 
sobre o Vitória de Setúbal, não facilitando as contas 

ao Benfica, que para conseguir o bicampeonato terá mesmo 
que vencer os próximos dois jogos. O FC Porto venceu este 

domingo no reduto do Vitória de Setúbal, em encontro da 
31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, mantendo-se 
a três pontos do líder Benfica, que terá que ganhar os pró-
ximos dois jogos para voltar a ser campeão.  Brahimi abriu 
o marcador aos 15 minutos e Jackson Martinez fechou as 
contas no final da partida (90’+1’), num jogo sem grande 
inspiração por parte da formação de Julen Lopetegui, que 
chegou a ser ameaçada pelos ‘sadinos’ na segunda metade 
do jogo. O FC Porto soma 75 pontos, contra 78 do Benfica, 
enquanto o Vitória de Setúbal continua no 16º lugar.

fUtsaL benfica venceU fUnDão e 
conqUistoU sexta taça De PortUgaL

o Benfica conquistou pela sexta vez a Taça de Portu-
gal de futsal, ao vencer o Fundão por 5-2, na final 

da edição 2014/15, disputada no Pavilhão Municipal de 
Sines. Ré, por duas vezes, Mancuso, Bruno Coelho e Je-

fferson apontaram os tentos dos ‘encarnados’, que repeti-
ram os títulos conquistados em 2002/03, 2004/05, 2006/07, 
2008/09 e 2011/12, enquanto Mário Freitas ‘bisou’ para os 
derrotados. A formação comandada por Joel Rocha ‘vin-
gou’ o desaire sofrido na final da época passada perante o 
Fundão, que, então, venceu por 7-6, após prolongamento, 
sob a orientação do atual treinador da equipa da Luz.

Meaghan Benfeito ga-
nha ouro e prata, 

nas competições “Series 
Mundiais” de mergulho.
Meaghan Benfeito de 

Montreal ganhou a maior 
vitória de toda a sua carrei-
ra, no domingo, logo que ela 
bateu a dupla campeã Olim-
pica Chuolin Ren, na torre 
dos 10 metros, para assim 

concluir a terceira paragem 
para a FINA World Series, 
no circuito de mergulho no 
Kazan, Russia.
Benfeito concluiu a entra-

da do mergulho final com 
cinco 8.5’s e dois 8.0’s para 
assim passar à frente da es-
trela chinesa com 383.10 

pontos. Chen ganhou a me-
dalha de prata com 381.75 
e Tonia Couch da Inglater-
ra ficou em terceiro com 
360.30. Roseline Filion de 
Laval, Qc., ficou em quinto.
Benfeito é a primeira atle-

ta não chinesa a ganhar o 
ouro nas Séries Mundiais de 
2015. Esta foi a sua Terceira 
medalha de ouro no circuito 

e a sua segunda em platafor-
ma individual.
A dupla olimpiana de 26 

anos, fez mais outra viagem 
ao pódio, na tarde de do-
mingo, quando combinou 
forças com Vincent Rien-
deau de Pointe-Claire, Qc., 
para recolher a medalha de 

prata nos 10m syncro misto. 
Era a terceira medalha nes-
se fim de semana. Na sexta 
Benfeito e Filion ficaram 
em segundo nos 10-metros, 
senhora sincro.
A quarta paragem no cir-

cuito será de sexta a domin-
go, próximo, em Londres. 
A quinta paragem será em 
Windsor, Ontário, do 22 a 

24 de Maio.
a Voz de Portugal, feli-

cita todos os atletas desta 
modalidade, mas em par-
ticular a nossa conterrâ-
nea Meaghan Benfeito, 
pela extraordinária proe-
za. 
Parabéns Meaghan.

Parabéns Meaghan benfeito
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1-Benfica	 78	 31	 25	 3	 3	 78	 15
2-FC	Porto	 75	 31	 23	 6	 2	 69	 12
3-Sporting	 69	 31	 20	 9	 2	 61	 27
4-SC	Braga	 55	 31	 16	 7	 8	 48	 21
5-V.	Guimarães	 50	 31	 14	 8	 9	 44	 31
6-Paços	Ferreira	 43	 31	 11	 10	 10	 37	 40
7-Belenenses	 43	 31	 11	 10	 10	 30	 33
8-Rio	Ave	 42	 31	 10	 12	 9	 38	 37
9-Nacional	 40	 31	 11	 7	 13	 39	 44
10-Marítimo	 38	 31	 10	 8	 13	 38	 40
11-Moreirense	 36	 31	 9	 9	 13	 27	 39
12-Estoril	Praia	 35	 31	 8	 11	 12	 34	 54
13-Boavista	 33	 31	 9	 6	 16	 27	 47
14-Académica	 28	 31	 4	 16	 11	 21	 38
15-Arouca	 27	 31	 7	 6	 18	 24	 46
16-V.	Setúbal	 26	 31	 6	 8	 17	 21	 47
17-Gil	Vicente	 23	 31	 4	 11	 16	 24	 54
18-Penafiel	 19	 31	 4	 7	 20	 27	 62

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

2014/2015

v. guimarães 2-0 Estoril
Gil Vicente 0-5 Benfica
sporting 2-0 nacional

Penafiel 0-0 Académica
marítimo 1-1 arouca

boavista 3-1 moreirense
v. setúbal 0-2 FC porto
belenenses 1-3 rio ave

paços Ferreira 2-2 sC braga

reSultAdoS
rio ave - paços Ferreira 09/05  11:00
Benfica - Penafiel  09/05  12:00
académica - belenenses 09/05  13:30
sC braga - marítimo 09/05  15:30
arouca - boavista  10/05  11:00 
moreirense - v. setúbal 10/05  11:00
Estoril praia - sporting 10/05  12:00
FC porto - gil vicente 10/05  14:15
nacional - v. guimarães 11/05  15:00

32ª jornAdA - horAS de MontreAl

1-Tondela	 79	 42	 21	 16	 5	 63	 42
2-Sporting	B	 73	 42	 21	 10	 11	 60	 51
3-Chaves	 72	 42	 18	 18	 6	 57	 42
4-Sp.	Covilhã	 71	 42	 20	 11	 11	 67	 43
5-Feirense	 70	 42	 20	 10	 12	 58	 46
6-Benfica	B	 70	 42	 20	 10	 12	 76	 57
7-U.	Madeira	 70	 42	 19	 13	 10	 62	 37
8-Freamunde	 68	 42	 18	 14	 10	 44	 27
9-FC	Porto	B	 60	 42	 17	 9	 16	 64	 55
10-V.	Guimarães	B	 58	 42	 17	 7	 18	 63	 52
11-Beira-Mar	 57	 42	 15	 12	 15	 47	 44
12-Portimonense	 56	 42	 14	 14	 14	 50	 56
13-Farense	 55	 42	 14	 13	 15	 41	 48
14-Oriental	 55	 42	 14	 13	 15	 43	 47
15-UD	Oliveirense	 54	 42	 14	 12	 16	 44	 55
16-Ac.	Viseu	 52	 42	 14	 10	 18	 49	 53
17-Santa	Clara	 49	 42	 10	 19	 13	 33	 39
18-Leixões	 49	 42	 13	 10	 19	 49	 58
19-Olhanense	 48	 42	 11	 15	 16	 44	 52
20-Desp.	Aves	 47	 42	 10	 17	 15	 44	 52
21-SC	Braga	B	 42	 42	 10	 14	 18	 41	 56
22-Atlético	CP	 39	 42	 9	 12	 21	 49	 67
23-Marítimo	B	 36	 42	 9	 9	 24	 34	 65
24-Trofense	 32	 42	 8	 8	 26	 33	 71

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

portimonense 2-3 trofense
Benfica B 1-0 SC Braga B

Farense 3-0 ac. viseu
FC porto b 0-1 sporting b

Oriental 1-0 ud Oliveirense
v. guimarães b 0-0 marítimo b

Olhanense 3-0 Chaves
u. madeira 3-1 Leixões

desp. aves 1-1 Freamunde
beira-mar 1-1 tondela

santa Clara 1-0 atlético Cp
sp. Covilhã 2-2 Feirense

reSultAdoS
FC porto b - sC braga b 05/05  12:15
sporting b - v. guimarães b 06/05  11:00
ud Oliveirense - portimonense 06/05  11:00
trofense - santa Clara 06/05  11:00
tondela - desp. aves 06/05  11:00
Marítimo B - Benfica B 06/05  11:00
Freamunde - Chaves 06/05  11:00
Leixões - Farense  06/05  11:00 
ac. viseu - Olhanense 06/05  11:00
atlético Cp - beira-mar 06/05  11:00
sp. Covilhã - Oriental 06/05  11:00
Feirense - u. madeira 06/05  12:00

43ª jornAdA - horAS de MontreAl

Meias-Finais	 					1ª	Mão	 				2ª	Mão
Nacional	-	Sporting	 							2-2	 										0-1
SC	Braga	-	Rio	Ave	 							3-0	 										1-1

Marítimo	vs	Benfica	2015-05-28	|	14h45

1-Jackson	Martínez	[FC	Porto]	 27	 18
2-Jonas	[Benfica]	 24	 17
3-Lima	[Benfica]	 31	 15
4-Marco	Matias	[Nacional]	 30	 13
5-Ahmed	Hassan	[Rio	Ave]	 22	 12
6-Islam	Slimani	[Sporting]	 19	 11
6-Fredy	Montero	[Sporting]	 23	 11
6-André	André	[V.	Guimarães]	 29	 11
9-Bruno	Moreira	[Paços	Ferreira]	 25	 10
10-Moussa	Maazou	[Marítimo]	 18	 9
10-Anderson	Talisca	[Benfica]	 29	 9
10-Simy	[Gil	Vicente]	 27	 9
10-Eduardo	Salvio	[Benfica]	 26	 9
14-Zé	Luís	[SC	Braga]	 20	 8
14-Deyverson	[Belenenses]	 16	 8

jogador j g

MeLhores
         MarcaDores

MoUrinho “o granDe venceDor
Deste benfica é o PresiDente”
treinador do Chelsea 

analisou o campeona-
to português e a estabili-
dade dos clubes resultante 
da manutenção dos seus 
treinadores. 
Já com a tranquilidade de 

ser campeão em Inglater-
ra, José Mourinho olhou 
para o futebol português 
e deu o exemplo de Jorge 
Jesus e do Benfica para fa-
lar sobre a importância da 
estabilidade no sucesso a 
longo prazo. “A estabilida-
de dá aos clubes melhores 

condições para serem mais 
fortes”, afirmou José Mou-
rinho como pode ler-se no 
Sapo Desporto. “A estabi-
lidade que, por exemplo, 
um grande presidente como 
o senhor Luís Filipe Vieira 

soube dar ao treinador do 
Benfica depois de uma épo-
ca em que perdeu tudo. O 
presidente do Benfica não 
estaria agora a ser campeão, 
se, seguindo essa mesma 
filosofia, tivesse despedido 
o treinador quando perdeu 
todos os títulos nos últimos 

jogos. Se calhar, o grande 
vencedor deste Benfica é o 
presidente por ter dado essa 
estabilidade”, comentou o 
treinador do Chelsea. Mou-
rinho falou ainda sobre o 
FC Porto, que considera ter 

feito “uma excelente cam-
panha na Champions” e que 
o plantel liderado por Julen 
Lopetegui é “uma equipa 
nova e, provavelmente, será 
mais forte no próximo ano”, 
dando a entender que Pinto 
da Costa deveria manter o 
treinador espanhol.

josé eDUarDo: vitória na taça
De PortUgaL PoDe saLvar
éPoca Do sPorting
o antigo jogador do 

Sporting José Eduar-
do afirmou que a época do 
Sporting está dependente da 
conquista da Taça de Portu-
gal, admitindo que cabe a 
quem está por dentro anali-
sar o trabalho do treinador 
Marco Silva. “Se ganharmos 

a Taça não e uma época per-
dida. Caso contrário, penso 
que é uma época sofrida e, 
por isso, negativa. O terceiro 
lugar [do campeonato] não é 
o lugar que convém ao Spor-
ting e depois não ganhar ou-
tros títulos, obviamente que 
é uma época frustrada e frus-
trante para nós” afirmou à 
margem do Estoril Open em 
ténis. Depois de se ter envol-

vido numa polémica com o 
treinador Marco Silva, che-
gando mesmo a afirmar que 
este tinha “uma agenda pró-
pria” e “interesses próprios” 
diferentes dos do clube, José 
Eduardo admite que a con-
tinuidade do treinador no 
clube, que tem sido deba-

tida nos últimos dias, deve 
ser tratada internamente e 
não por pessoas que estão de 
fora. Uma eventual vitória 
na Taça de Portugal pode ser 
“importante, mas não defini-
tiva” para a continuidade do 
treinador. “É uma questão 
difícil de responder [a conti-
nuidade ou não de Marco Sil-
va]. Não se pode fazer uma 
análise de fora para dentro, 

mas sim de dentro para fora. 
E eu não estou por dentro. 
Quem está por dentro são os 
responsáveis e, portanto, na 
ausência de dados é melhor 
não darmos opinião. Às ve-
zes vejo gente a dar opinião 
ligeira e esta é uma opinião 
sensível”, disse. José Eduar-
do disse ainda que, salvo 
diferenças específicas para 
FC Porto e Benfica, não vê 
o Sporting em nada inferior 
aos principais rivais e que 
vê em Marco Silva muitas 
qualidades, mas ainda com 
potencial para evoluir. O 
Sporting vai disputar no pró-
ximo dia 31 de maio a final 
da Taça de Portugal frente 
ao Sporting de Braga, depois 
dos minhotos terem garanti-
do na quinta-feira a presença 
no Jamor, num jogo em que 
José Eduardo vê o Sporting 
como claro favorito. “Com 
todo o respeito pelo Sporting 
de Braga, penso que somos 
favoritos na final da Taça. 
Temos é que confirmar nes-
se jogo o nosso favoritismo 
e conquistar o título”, con-
cluiu.

Domingo	31	Maio	2015	-	12h15
Sporting-SC	Braga
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MiSSa eM Honra ÀS noSSaS MÃeS
domingo, 10 de maio de 2015

missa em francês às 13h00

no mausoléu 
Saint-François

6893 Sherbrooke e.


