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*Termos e condições no interior do jornal

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

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

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

Um telefone residencial
mais barato

Dia Da LiberDaDe no “Dom
Henrique” com cLáuDia
maDeira vEr págINA 8

25º aniversário sacerDotaL
Do PaDre José maria
carDoso vEr págINAs 6-7

em Destaque
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cArNEIrO: Carta Dominante: Rei 
de Ouros, que significa Inteligente, 
Prático. Amor: Faça uma surpresa 
agradável a uma pessoa querida. 

Saúde: Proteja-se das mudanças de tem-
peratura.  Dinheiro: Aquela quantia que 
pensava irrecuperável poderá ser-lhe res-
tituída. Não perca a esperança. Números 
da Sorte: 1, 2, 9, 27, 30, 48

tOurO: Carta Dominante: 6 
de Paus, que significa Ganho. 
Amor: Prepare uma ida ao cine-
ma com a sua cara-metade. Dê 
asas à sua imaginação e revo-

lucione a sua vida afetiva. Saúde: Tente 
descontrair-se mais. Dinheiro: Poderá ser 
surpreendido ao verificar o seu saldo.
Números da Sorte: 11, 20, 24, 25, 29, 32

gémEOs: Carta Dominante: a 
Roda da Fortuna, que significa 
que a sua sorte está em movi-
mento. Amor: Ponha de parte a 

vontade de ser livre de compromissos, 
deixe que o amor invada o seu coração, 
aproveite o romantismo. A vida é uma 
surpresa, divirta-se! Saúde: Cuide da sua 
alimentação, evite excessos. Dinheiro: 
Boa altura para comprar aquela peça de 
vestuário de que tanto gosta.
Números da Sorte: 11, 18, 19, 20, 21, 33

cArANguEjO: Carta Domi-
nante: 9 de Paus, que significa 
Força na Adversidade. Amor: O 
seu coração poderá ser invadido 

pela saudade, o que o vai deixar melan-
cólico. Quando estiver triste e deprimido 
lembre-se que Deus o ama e o quer ver 
feliz! Saúde: Faça uma mudança exterior. 
O nosso físico também é importante.  Di-
nheiro: Nada o preocupará a este nível. 
Números da Sorte: 3, 15, 18, 22, 30, 45

lEÃO: Carta Dominante: o Lou-
co, que significa Excentricidade. 
Amor: Se está numa fase menos 
boa no amor, esta estará prestes a 

terminar. Saúde: Não terá que se preocu-
par, está em plena forma. Dinheiro: Pode-
rá ter que fazer uma viagem de negócios 
ou trabalho. Números da Sorte: 8, 10, 22, 
47, 48, 49

vIrgEm: Carta Dominante: Ás de 
Copas, que significa Princípio do 
Amor, Grande Alegria. Amor: Se-
mana propícia a novos encontros 

amorosos. Saúde: A sua boa disposição 
contagiará os que o rodeiam. Dinheiro: 
Semana pouco favorável a novos inves-
timentos. Números da Sorte: 18, 22, 35, 
39, 44, 45

bAlANÇA: Carta Dominante: 7 
de Espadas, que significa Novos 
Planos, Interferências. Amor: Es-
tará muito carente, procure ser 

mais otimista quanto ao seu futuro sen-
timental. Ouça os conselhos dos mais 
velhos, seja puro e sincero nas suas 
amizades. Saúde: Tendência para dores 
de cabeça. Dinheiro: Período favorável, 
aproveite bem este momento. Números 
da Sorte: 5, 19, 32, 36, 39, 42

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 7 
de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Esteja mais atento ao seu 
ambiente familiar. Saúde: À exce-

ção de uma possível constipação, sentir-
-se-á bem de saúde.  Dinheiro: Preocupe-
-se mais com as suas tarefas em vez de 
estar sempre a intrometer-se nos afaze-
res dos seus colegas. Números da Sorte: 
1, 3, 7, 20, 28, 34

sAgItárIO: Carta Dominante: 
3 de Espadas, que significa Ami-
zade, Equilíbrio. Amor: Poderá 
sofrer uma grande desilusão com 

alguém que lhe é muito próximo. Saúde: 
Faça algum tipo de exercício de relaxa-
mento. Dinheiro: Seja um bom gestor da 
sua conta bancária.
Números da Sorte: 12, 14, 30, 35, 38, 41

cAprIcórNIO: Carta Dominan-
te: Cavaleiro de Paus, que signi-
fica Viagem longa, Partida Inespe-
rada. Amor: Saiba separar os as-

suntos profissionais da sua vida amorosa. 
Tenha sempre a sabedoria necessária 
para manter a harmonia na sua vida! Saú-
de: Estará bastante ativo. Dinheiro: Pode-
rão surgir algumas dificuldades. Números 
da Sorte: 3, 12, 14, 18, 19, 22

AQuárIO: Carta Dominante: Jus-
tiça, que significa Justiça. Amor: O 
desejo de passar mais tempo com 
os seus familiares será grande nes-

ta fase. Que a luz da sua alma ilumine todos 
os que você ama! Saúde: O seu organismo 
vai ser o espelho do seu estado de espírito. 
Dinheiro: Algum assunto que o tenha deixa-
do preocupado ficará resolvido. Números 
da Sorte: 11, 17, 20, 29, 33, 36

pEIxEs: Carta Dominante: A Es-
trela, que significa Proteção, Luz. 
Amor: Invista mais no seu relacio-
namento. A felicidade é de tal for-
ma importante que deve esforçar-

-se para a alcançar. Saúde: Semana indi-
cada para se dedicar ao exercício físico. 
Dinheiro: Com empenho, alcançará o êxi-
to que tanto deseja e merece. Números 
da Sorte: 7, 17, 24, 28, 48, 49

fONDAtEurs
Elísio de Oliveira

josé simões silvestre
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25 avril/abril 1961
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Programação 
semanaL

QuArtA-fEIrA
30 DE AbrIl                              
01:30 Destino: portugal - II
 Ilha de s. miguel - Açores
01:56 mafalda Arnauth - 
 terra de luz
02:03 podium
 pólo Aquático / Horseball
02:50 mísia - Delikatessen
 café concerto
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:18 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tardeDireto
09:16 O preço certo
10:08 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:00 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:11 Destino: portugal - II
 Ilha de s. miguel - Açores
16:37 O preço certo
17:29 Os Nossos Dias
18:13 telejornal madeira
18:44 telejornal Açores
19:17 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:32 Destino: portugal - II
 Ilha de s. miguel - Açores
20:59 Os filhos do rock
 Enquanto Houver
 Estrada para Andar
21:51 podium
 pólo Aquático / Horseball
22:40 Eurotwitt 2014
 25 de Abril
23:05 5 para a meia-Noite
00:07 tec@Net
00:29 telejornal Açores
01:00 telejornal madeira

QuINtA-fEIrA
1 DE mAIO                               
01:30 correspondentes
02:10 podium
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tarde
09:20 O preço certo
10:00 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:10 correspondentes
16:35 O preço certo
17:25 Os Nossos Dias
18:05 telejornal madeira
18:35 telejornal Açores
19:05 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 correspondentes
21:00 mAtErNIDADE
22:00 fatura da sorte
22:05 podium
22:50 Eurodeputados
23:20 5 para a meia-Noite
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

sExtA-fEIrA
2 DE mAIO                               
01:30 linha da frente
02:10 poplusa
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 O preço certo
10:00 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:05 linha da frente
16:45 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:15 telejornal madeira
18:45 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 3 por uma
21:25 linha da frente
22:05 poplusa
23:155 para a meia-Noite
00:25telejornal Açores
00:55telejornal madeira

sábADO
3 DE mAIO                               
01:30 Eurodeputados
02:05 portugal 3.0
03:00 bom Dia portugal
06:00 Endereço 

 Desconhecido II
06:50 portugal 3.0
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 programa a designar
11:00 macau contacto 2014
11:30 califórnia contacto
12:00 Atlântida (madeira)
13:30 Destino: portugal - II
14:00 programa a designar
14:45 voz do cidadão
15:00 telejornalDireto
15:50 Desafio Total
17:15 programa a designar
19:00 24 HorasDireto
20:00 Documentário
 a designar
21:00 telejornal madeira
21:30 telejornal Açores
22:05 zona mista
00:25 macau contacto 2014
00:55 califórnia contacto

DOmINgO
4 DE mAIO                               
01:30 biosfera
01:55 áfrica 7 Dias - 2014
02:30 áfrica global 2014
03:00 bom Dia portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 festa da flor 2014
08:00 jornal da tarde
09:15 Aqui portugal
13:30 brasil contacto 2014
14:00 Nova Inglaterra
 contacto 2014
14:35 Eurotwitt 2014
15:00 telejornalDireto
16:15 música maestro
17:00 trio d´AtaqueDireto
19:00 24 Horas
20:00 Documentário
 a designar
21:00 telejornal madeira
21:30 telejornal Açores
22:05 futsal
23:40 só visto!
00:25 brasil contacto 2014
00:55 Nova Inglaterra
 contacto 2014

sEguNDA-fEIrA
5 DE mAIO                               
01:30 Especial saúde 2013
02:05 bairro Alto
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tarde
09:15 O preço certo
10:00 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:10 Especial saúde 2013
16:45 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:10 telejornal madeira
18:40 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 Especial saúde 2013
21:00 sinais de vida
21:45 programa a designar
22:25 bairro Alto
23:10 5 para a meia-Noite
00:30 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

tErÇA-fEIrA
6 DE mAIO                               
01:30 uma mesa portuguesa... 
 com certeza
02:15 viagem ao 
 centro da minha terra
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 O preço certo
10:00 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:10 uma mesa portuguesa... 
 com certeza
16:45 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:10 telejornal madeira
18:37 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:34 uma mesa portuguesa... 
com certeza
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AgendA comunitáriA
Enviar os seus comunicados pelo site web www.avozdeportugal.com na secção agenda comunitária.

semana De PortugaL
Procuram-se poetas locais, para organizar uma noite de “poetas e poesias” no âmbito 
das festividades da semana de Portugal no mês de Junho próximo. Os interessados 
devem comunicar com o Sr. Luiz Saraiva, para o telefone 450-629-8530.

40º aniversário Da associação 
Portuguesa De sainte-tHérèse
A Associação Portuguesa de Sainte-Thérèse celebra o seu 40º aniversário no dia 3 
de maio de 2014 pelas 18h30 com um jantar de homenagem aos fundadores deste 
organismo, animado pelo Fernando Pereira e a sua orquestra o Ritmo Live Band. Para 
mais informações. Contacte José Medeiros 514-802-5067 ou Maria dos Anjos Pereira 
450-435-7730.

mega bazar/ venDa De garagem
Sexta-feira, dia 2 de maio de 2014, o Centro de Ajuda à Família (CAF) vai recomeçar 
o bazar/ venda de garagem e vai continuar cada primeira sexta-feira do mês! É a opor-
tunidade perfeita para encontrar grandes promoções para toda a família e a preços 
baixos… Então venha aproveitar o que temos para si!!! Local: 2414 Avenue Mont Royal 
Est. (Entre Chapleau e Franchère) Hora: 10h à 16h.

sPort montreaL e benfica
O Sport Montreal e Benfica, organiza todos os sábados pelas 10h, cursos de zumba 
na nossa sede. Domingo, dia 4 de maio, pelas 12h30 almoço do campeão; ementa: 
leitão à bairrada ou steak (com marcação). Domingo dia 11 de maio, almoço no dia das 
mães: carnes frias, sopa, bifinhos de vitela com 1/2 lagosta, sobremesa. Animação: 
Licinio Ferraria para reservas S.M.B.: 514-273-4389.

centro De acção socio-comunitária De montreaL
O CASCM, e a Société Alzheimer de Montréal, organizam um encontro para os cui-
dadores duma pessoa que sofra da doença de Alzheimer ou de outra demância. O 
encontro terá lugar dia 7 de maio às 14h15 no CASCM. O objetivo é de melhorar a 
qualidade de vida tanto do doente como do cuidador. Se cuida de alguém que sofre da 
doença de Alzheimer, inscreva-se. 514-842-8045.
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MAnUEL DE SEqUEiRA RODRiGUES

EDiTORiAL

53 anos De imPrensa escrita no canaDá

O dia 25 de Abril de 1961, marca a fundação 
do jornal A Voz de Portugal. O leitor rápi-

damente o transformou numa referencia de uso 
semanal, que ninguém mais dispensou até hoje.
a comunidade deixou de ter fronteiras a partir do 

momento em que toda a gente poderia ser encontra-
da, contactada e informada. Foi nos tempos dificeis 
da emigração portuguesa no canada, em que todos 
pensavam devagar na comunicação social e na vida, 
marcados pela ditadura em portugal, pelo analfabe-
tismo e perante os conflitos em África. Havia na épo-
ca o aspeto pomposo do jornalismo e os governantes 
portugueses descobriram as condições ideais para ex-
plorar as vantagens, de assim proteger a sua política e 
atrair os capitais dos emigrantes no Québec: para isto 
terá contribuído o Consulado em Montréal.
a integração dos portugueses no canada, foi a ga-

rantia de paz, de liberdade e de um grande optimismo 
económico. a emigração permitiu a trabalhadores 
sem qualificações aumentar o rendimento através de 
uma mudança ocupacional pouco exigente: caminhos 
de ferro, trabalho no campo, serviços, construção ci-
vil, os emigrantes geraram enormes poupanças, ca-
nalizadas para portugal. as remessas dos emigrantes 
e os rendimentos do turismo equilibraram a balança 
de pagamentos, ultrapassando o comércio colonial 
como fonte de divisas.
No fim do século xx, Portugal continuava a mostrar 

a mais alta taxa de analfabetismo da europa e o mais 
baixo nível de qualificações. A velha cultura letrada 
do papel ganhara muito poucos convertidos. em por-
tugal, consumia-se seis vezes menos jornais do que 
noutros países europeus.  neste caminho a imprensa 
no Québec, nunca teve a força suficiente para ter um 
quadro de profissionais. Em 2014, o jornal A Voz de 
portugal, tem uma ampla massa de leitores e um im-
pacto junto dos empresários e artistas. 
A nova camada intelectual e profissionais de origem 

portuguesa, podem reforçar o apoio à criação de mais 
qualidade na ementa do jornal e uma nova concepção 
da nossa imagem colectiva, até por via dos métodos 
de pesquisa e tratamento de dados permitidos pelos 
meios informáticos.
 a internet ajudou a aumentar as oportunidades de 

informação e contactos, mas contribuiu ao mesmo 
tempo para uma pulverização em nichos. 
No Québec, a História da presença portuguesa não 

acabou e uma nova época para os membros da co-
munidade constitui outra ocasião de autocongratula-
ção, sem descurar o culto da «Língua portuguesa» e 
a contabilidade dos «Lusófonos» integrados na co-
munidade do Québec.

VAScO GRAçA MOURA
cuLtura: Com a sua morte no domingo, dia 27 de 

Abril aos 72anos, quedou-se uma referência da cultu-
ra portuguesa. escreveu livros, poemas foi deputado, 
tradutor de «A Divina Comédia» uma obra prima da 
literatura mundial. Foi crítico do Acordo Ortográfico, 
era actual administrador do centro cultural de Be-
lém. Tive com ele uma relação de amor pela sua obra 
literaria e alguns conflitos políticos, como dois rios 
que correm lado a lado, um particular, que nunca nos 
separou nos grandes desígnios e eventos.
Lembro o colóquio «O Português, Língua Interna-

cional» organizado pela confederação dos organis-
mos Portugueses do Québec em colaboração com o 
«Centre de Langue Patrimoniales da Université de 
Montréal» em 1993. Foi nesta Universidade que nos 
viriamos a encontrar de novo e recordar histórias da 
liberdade como um direito fundamental dos indiví-
duos.
Vasco Graça Moura, foi convidado para vir a Mon-

tréal aquando do colóquio, era na altura Comissário 
geral para as comemorações das descobertas por-
tuguesas e presidiu à cerimónia de entrega da colec-
ção «Biblioteca das descobertas» à universidade 
de Montréal. Esta colecção é composta por obras 
em português, francês, inglês, espanhol e italiano, 
incluindo nomeadamente a célebre Portugaliae Mo-
numenta cartografhia, reprodução exacta do formato 
original, a cores e com letras a ouro. nela descreve-
-se a evolução e as várias representações do Mundo a 
partir do século XI até à época da expansão marítima 
dos povos europeus. 
a colecção põe em relevo os domínios da astrologia, 

cartografia, geografia, zoologia, botânica, sociologia 
e antropologia. A filosofia, a história, a língua, a lite-
ratura e a arte ocupam também, um lugar importante. 
um itinerário e um espaço para descobrir e com en-
tusiasmo penetrar na Biblioteca da universidade de 
Montréal.
Para Vasco Graça Moura, a língua portuguesa, acar-

reta nos seus sons e na riqueza das suas palavras um 
irresistível impacto lírico, simbólico e emocional. 
Vejo-o agora partir para um lugar que encerra todos 
os sonhos.

vaLeu a Pena o 25 De abriL?
Alocução de Arlindo Vieira por ocasião do 

40°aniversário do 25 de Abril, celebrada na 
Associação Portuguesa do canadá.
Cada ano que passa, questionamo-nos se o 25 de 

Abril se justificou, se valeu a pena, se... se...
isto, porque, depois da euforia inicial, depois da 

libertação, do fim da guerra, da democratização do 
país e do início do desenvolvimento, com o passar 
dos tempos, as desilusões são muitas, as dificulda-
des são ainda mais e o esquecimento se apossa de 
nós, não nos permitindo analisar os tempos actuais 
com clareza e justiça.
Com efeito, só a ausência de memória pode levar 

a que se diga o que por vezes agora por aí se ouve: 
antigamente é que era bom, o 25 de Abril pouco ou 
nada trouxe de positivo.
Felizmente que essas vozes são claramente mino-

ritárias face às que proclamam, cada vez mais alto e 
com mais frequência, que “é preciso mas é outro 25 
de abril…!”

aliás, uma importante sondagem há pouco divul-
gada, revela que a maioria dos portugueses consi-
dera o 25 de Abril a data mais importante da nossa 
História. Muitos não estarão de acordo, pode até ser 
surpreendente, mas não deixa margem para dúvidas: 
mesmo aqueles que só indirectamente conhecerem 
o relato da queda do regime tirânico então derruba-
do e dos dias deslumbrantes que se lhe seguiram, 
depois também inquietantes, agitados, controversos, 
mesmo esses consideram que o 25 de Abril foi um 
momento maior dos quase nove séculos da nossa 
pátria. 
procurando ter memória, recordemo-nos do por-

tugal de antes de abril - atrasado, isolado interna-
cionalmente, obrigando muitos dos seus a saírem 
para o estrangeiro, para fugir à guerra e à miséria, 
repressivo, sombrio, sem liberdades cívicas e polí-

ticas – enfim um Portugal anquilosado, em guerra e 
ditatorial.
e, ao lembrarmo-nos disso, reconfortemo-nos com 

o resultado da acção libertadora do MFa: puseram 
fim à ditadura, à repressão, à guerra, ao atraso atá-
vico e abriram as portas à liberdade, à democracia, 
à paz, ao desenvolvimento; puseram fim ao velho e 
triste slogan do “orgulhosamente sós” a que nos ti-
nham condenado e abriram as portas à futura entrada 
na união europeia. 
nunca devemos esquecer que foi a revolução dos 

cravos que iniciou uma mudança profunda no pro-
cesso de desenvolvimento do país, na dignificação 
das classes trabalhadoras e na construção de um es-
tado social.
infelizmente assistimos hoje a um progressivo des-

mantelamento desse estado social, consagrado na 
constituição da republica. não obstante tudo isso, 
apesar do grande descontentamento que hoje grassa 
no país, 80% dos portugueses reconhecem que gra-
ças ao 25 de Abril se passou a viver muito melhor 
do que antes. 
ou seja: sabem discernir e avaliar, concluindo que 

os recuos verificados nos últimos anos, a pobre-
za crescente, a degradação em áreas vitais como a 
educação e a saúde, não são consequência do 25 de 
abril e dos seus princípios, mas antes do abandono 
deles ou da sua clara violação. 
É preciso que fique claro: a Revolução de 1974 

atingiu todos os seus objectivos, o país transformou-
-se para melhor em termos quase impensáveis, os 
militares de Abril que o fizeram, tantas vezes tão 
mal e injustamente tratados, que nada quiseram para 
si e devolveram a integral soberania ao povo por-
tuguês, são verdadeiros ‘’libertadores’’ e autênticos 
‘’heróis’’.  
por isso, por mais desgostosos que estejamos com 

a actual situação, a última coisa a fazer é renegar o 
25 de Abril. Devemos antes é considerar que é com 
base nos seus valores que poderemos enfrentar a ac-
tual crise e ultrapassar as grandes dificuldades que o 
nosso país atravessa.
Encontrar soluções para a situação não é fácil, mas 

o que sabemos é que elas só serão possíveis pela re-
cuperação e aprofundamento dos valores da liber-
dade, da democracia, da paz, da solidariedade, da 
justiça social, enfim dos valores de Abril.
Viva o 25 de Abril!  Viva Portugal!
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40 anos e a Luta continua Presente 
na memória Dos Portugueses

Sexta-feira,  25 de abril, não foi só a festa do 
mais velho jornal de língua portuguesa do ca-

nadá que celebrou os seus 53 anos como também 
foi o dia da revolução dos cravos. E as duas são 
importantes para nós portugueses de Montreal, 
porque a revolução dos cravos é uma revolução de 
palavras e de jornais. Um grupo de amigos, de to-
dos os horizontes e de todas as idades, até crianças 

de 10 anos, que nunca conheceram a revolução, 
encontraram-se na Associação Portuguesa do ca-
nadá para celebrarem os 40 anos da Revolução do 
25 de abril de 1974.

eu dizia que a revolução dos cravos era de jornais 
e de letras. No 24 de abril de 1974, foi o jornal Re-
pública, que deu a mensagem aos seus leitores para 
ouvir o programa Limite na rádio renascença. antes 
das 00:20, onde as pessoas ouviram “Grândola, Vila 
Morena” de José Afonso, que confirmava o início 
simultâneo das operações em todo o País. Houve a 

transmissão da canção “E depois do Adeus”, de Pau-
lo de carvalho, pelo jornalista joão paulo diniz das 
emissoras associadas de Lisboa. 
Esta foi a primeira das senhas préviamente com-

binada pelos golpistas para sincronizarem as ope-
rações. a revolução teve participações importantes 
dum ponto de vista simbólico dos homens das letras 

e das comunicações, que permitiu divulgar as infor-
mações.
Aqui em Montreal, os 40 anos da revolução do 25 

de abril foram também celebrados pelos homens 
de letras. o professor do instituto camões, Luís de 
aguilar, contou a sua história e uma poesia. o advo-
gado Arlindo Vieira, também deu à assembleia a sua 
experiência do 25 de abril, e podemos apreciar um 
do seus poemas. Vitália de Aguilar leu umas poesias, 
isabel dos santos, atriz, aclamou um texto narrativo 
sobre a resistência ao regime. Também a jovem Cin-

dy Pereira, que não viveu a revolução do 25 de abril, 
quis dizer umas palavras, sobre a sua alegria do fim 
do fascismo. Manuel sequeira rodrigues, diretor do 
nosso jornal, que esteve presente, como militar no 25 
de abril 1974, ofereceu o seu testemunho, onde ele 
viveu os últimos momentos do governo de Marcelo 
caetano. 
A noite acabou com umas canções de José Afonso, 

cantadas pelo professor Filipe Batista, que concluiu a 
noite com Grândola, Vila Morena.
o jantar de amigos foi um momento para lembrar, 

que o 25 de abril continua a ser um momento de es-
perança, de ideais e de sonhos.
E que esses sonhos estão sempre vivos colecti-

vamente, em toda a parte do mundo. Parabéns à 
clementina Santos por ter organizado e animado 
este evento.

Miguel Félix

angariação De funDos 
Para a marcHa Do 
orientaL

TELMO bARbOSA

A noite começou com uma música bem suave 
para todos os presentes, com o já muito co-

nhecido DJ Fernando Vinagre, seguido do jantar 
consistido de coelho no forno que estava excelente 
e parabéns à cozinheira e ajudantes. 

apesar da presença de muitos marchantes, quase to-
dos, é de lamentar que um clube como o Oriental que 
investe na preparação dos arcos e as bem vistosas far-
das, não tenha o mínimo apoio dos mesmos, portanto, 
quando chega a altura do agradecimento, o oriental 
oferece uma noite de festa a todos eles. nessa ocasião 
a casa está sempre cheia, nem quase se pode mexer 

os pés, e, ainda bem que isso acontece. No decorrer 
de sarau tivemos ainda a bonita voz da madrinha da 
marcha, Fátima Miguel. e, pela noite adiante tivemos 
um pouco de carnaval com a comédia do grupo da 
Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hoche-
laga (falar de cada um) divertindo os presentes com 
umas parábolas à moda portuguesa e uma boa apre-
sentação açoriana. 
E, ao terminar tivemos ainda uma acordeonista, 

vinda de Gatineau, Melinda Medeiros que teve a 
honra do fecho da cerimónia. Força Oriental.
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10$ v Chamadas ilimitadas através do Canadá2

(Nenhum custo interurbano)

Visualizador e Voice mail, re-envio das 
chamadas,3 chamadas a espera e 
chamada em conferência incluido

v

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal E.
514-303-9304

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

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique E.
514-278-2900

or mês1 para
os clientes da Fido

30$ por mês para os
clientes sem Fido

---------------------------------------------
Você poderia manter o seu número
de telefone de casa actuel3

Este serviço é distinto para o
seu telefone sem fi o e funciona com
os seus telefones residenciais atuais.5

Um telefone
residencial
mais barato
economize com a telefonia 
residencial de fi do

carLos Leitão, 1º quebequense De origem 
Portuguesa no governo, como ministro Das finanças

O primeiro-ministro do quebeque, o Dr. Phili-
ppe couillard designou o novo deputado de 

Robert-baldwin, pelo Partido Liberal do quebe-
que, como ministro das finanças no seu primeiro 

governo.
o economista luso-quebequense foi eleito nas elei-

ções provinciais de 7 de abril, pelo Partido Liberal no 
círculo de Robert-Baldwin, com 87,27% (36763) dos 
votos. Analista financeiro e antigo chefe economista 
do Laurentian Bank, carlos Leitão foi considerado 
pela Bloomberg news como o segundo melhor eco-
nomista do mundo.
o partido Liberal do Quebeque alcançou a maio-

ria nas eleições provinciais, com 41,45% dos votos, 
conseguindo eleger 70 deputados, em 125 possíveis.

o novo primeiro-Ministro do Quebeque, philippe 
couillard, vai governar a província durante os próxi-
mos quatro anos, estando as próximas eleições mar-
cadas para outubro de 2018.
o deputado carlos Leitão foi logo, no começo da 

campanha eleitoral em março passado, visto como 
um deputado ministeriável nos assuntos económicos. 
Foi nesse contexto, que ele fez parte da equipa eco-

nómica do partido, que devem relançar a economia 
da província, tal como: permitir a longo prazo uma 
diminuição da taxa de impostos aos contribuintes. 
neste sentido o dr. carlos Leitão apresentará o seu 
primeiro orçamento em junho.
Depois de 60 anos, duma imigração intensiva de 

portugueses, nós temos, o nosso primeiro eleito 
na Assembleia nacional, como o nosso primeiro 
membro do governo. Um passo na integração e na 
história foi feita, esperamos que outros se segui-
rão.

MiGUEL FéLix

na aPresentação Deste 
cuPão receba 15% De 

Desconto no totaL 
Da fatura.
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Domingo passado, a comunidade dos Portu-
gueses católicos de Montreal (Santa cruz), 

celebrou em grande, o 25º aniversário Sacerdotal 
do seu Pastor.
O Sr. Padre José Maria de Freitas Cardoso descre-

veu o balanço do seu sacerdócio dizendo, em poema: 
“Tentei fazer mais do que havia / Tentei dar mais do 
que a dar tinha/ Tentei mais querer o que já queria/ 

E que a vida alheia fosse também minha/. A quem 
tinha fome fui partir pão/ A quem tinha dores fui le-
var alento/ Para ganhar paz fui levar perdão/ E es-
crevi com água vosso nome bento/. Tentei amar o 
que a fazer tinha/ Tentei fazer o que mandato era/ 
E se cachos verdes só tiver a vinha/Semeio amores-
-perfeitos lá para a primavera”. a celebração eucarís-
tica, tal como se esperava, muito participada, sob a 

25º aniversário sacerDotaL
Do PaDre José maria carDoso

responsabilidade do sr. padre antónio araújo, (que 
celebra as suas bodas de oiro este Verão, mas que a 
comunidade as vai festejar no próximo outono), foi 
concelebrada pelo padre LeBlanc, fundador da nossa 
comunidade, Padres José Villas, Pierre, Marcel, Ben, 
Zbigniev, Macatangga e pacheco. na homilia, o sr. 
padre antónio só teve palavras elogiadoras para com 
o líder espiritual de santa cruz. uma celebração bem 
à imagem do Padre José Maria. Com a presença do 
novo ministro das finanças do Quebeque, Dr. Carlos 
Leitão, esposa e sua mãe, do alexis noris, variador 
do plateau, clementina santos, do conselho das co-
munidades portuguesas, Dr. Arlindo Vieira, e Dr. 

Fernando Demée de Brito, cônsul de Portugal em 
Montreal. a animação musical, esteve a cargo dos 
grupos corais de santa cruz, santo cristo, das crian-
ças, Nossa Fé, dos animadores Tony Cunha e Arman-
do Loureiro e ainda da Marta raposo, acompanhada 
à viola por José João e Paulo Gomes e na guitarra 
portuguesa pelo Liberto Medeiros.
As irmãs do Padre José Maria, a Ana Maria e a Ma-

AnTERO bRAncO
FOTOS DE MAnUEL nEVES
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ria do Carmo, e sua sobrinha Helena, que vieram, 
expressamente de guimarães, para o acompanhar, 
encontravam-se na celebração visivelmente emo-
cionadas. a ana Maria, no acção de graças, agra-
deceu à comunidade, por todo o carinho e dedicação 
que tem dispensado a seu irmão, nos últimos, quase, 
quinze anos.
após a cerimónia, descemos ao salão de festas da 

Missão, para num almoço de confraternização, feste-
jar o Jubileu do nosso “Bom Pastor”. 
a sala estava decorada luxuosamente e com muito 

bom gosto. dois músicos, tocando violino, no fun-

do da sala, davam um ar requintado ao almoço. o 
serviço de cozinha esteve sob a responsabilidade do 
restaurante estrela do oceano. a refeição que nos foi 
servida, estava uma delícia. 
o grupo de jovens em acção, agora liderado pelo 

Óscar e pelo Bruno, estiveram encarregados do ser-
viço e apoio à sala, fazendo-o com muito profissio-
nalismo e simpatia. 
a elizabeth carreiro, mestre de cerimónias, quando 

o Sr. Padre José Maria entrou na sala, convidou-nos 
a fazer-lhe um brinde, com o espumante que nos fora 
servido. 
a partir daí, a refeição foi animadíssima. o espectá-

culo teve início com a actuação do grupo Folclórico 
Português de Montreal, da UTL, dando uma demons-
tração do folclore minhoto e da Nazaré. Quando da 
entrega de uma oferta ao sr. padre, a teresa, bem à 
moda minhota, leu-lhe um poema que tinha compos-
to. de seguida, a menina carminda gama, acompa-
nhada ao piano pela Marie gomes, cantou com muita 
profundidade, “Une colombe”, da Celine Dion. De-

pois foi a vez da Marie gomes de cantar, acompa-
nhada, à viola, pelo Sebastião, do grupo Nossa Fé, 
cinderela, do paião, para fazer recordar uma das 
músicas da juventude do aniversariante. entretanto a 
Elizabeth leu algumas mensagens, de parabéns, que 
foram enviadas ao nosso reverendo, entre as quais, a 
de s. exa. o secretário de estado das comunidades 
Portuguesas, Dr. José Cesário, e de Dom Duarte de 
Bragança. antes de nos ter sido servido o prato prin-
cipal, a Tuna de Oiro, também da UTL, liderado pela 
senhora Filomena Amorim, cantaram “Ó Zé aperta 
o laço”, em que a sala, cantou com eles em coro e 

outras duas melodias, do seu vasto reportório. para 
finalizar, alguns dos fadistas e músicos que partici-
param na “Missa Fadista”, quer dizer, Marta Rapo-
so, António Melo, Susi Silva, José João (viola), Luís 
Duarte (viola), Victor Vilela, Carlos Rodrigues e Jor-
dalina Benfeito, antónio Moniz (guitarra), paulo go-
mes (viola) e Liberto Medeiros (guitarra portuguesa),  
junto à mesa do Padre José Maria, fizeram-lhe uma 
lindíssima homenagem. a Marta fez com que ele se 
levantasse e cantasse com ela “O Fado da Despedi-
da”, de Frei Hermano da Câmara, 
Por fim, o Padre José Maria abriu o baile, com a sua 

sobrinha e afilhada Helena, ao som da música do DJ 
Memories.
O Jornal A Voz de Portugal deseja ao Sr. Padre 

José Maria muitas felicidades e que permaneça, 
tal como salientou o Sr. Padre Marcel barsalou, 
por muitos anos entre nós. À Maria do carmo, 
Ana Maria e Helena, feliz regresso à vossa terra 
natal e podem ir descansadas, porque continuare-
mos a bem cuidar do vosso irmão e padrinho.
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de agitação social, período que ficou 
conhecido por prec (processo revo-
lucionário em curso).

Este ano as comemorações do 25 de 
abril em Montreal foram marcadas 
pela associação portuguesa do canadá 
e também pelo novo Centro Dom Hen-
rique que, finalmente, inaugurou em 

grande este dia muitíssimo importante 
para muitos portugueses. de um lado 
a apresentação de uma grande artista 
vinda de portugal, cláudia Madeira, 
que fez a alegria de toda a sala, e do 
outro lado tivemos a honra de ver e 
apreciar este novo centro. um centro 
bastante interessante com três andares 
onde o subsolo tem a aparência clássi-
ca de uma cave de vinhos em portugal 
e com uma decoração realmente fan-
tástica.
esta noite foi iniciada pela cantora 

cathy pimentel e o seu grupo Fado-
Mundo que fez um espetáculo sensa-
sional. Também, podemos notar que o 
jantar foi uma delícia. depois tivemos 
a oportunidade de ouvir joe puga e 
conceição Ferreira que apresentou o  
programa para o dia de portugal que 
é muito interessante, mas vamos falar 
desta parte para a próxima edição do 

jornal A Voz de Portugal, onde todo o 
programa vai ser completamente deta-
lhado para os nossos leitores. e, Final-
mente a jóia desta noite que fez quase 
duas horas de espetáculo, cláudia Ma-
deira. 
ela fez um espetáculo realmente for-

midável, dando um tom muito tradicio-
nal, cantando vários clássicos do Fado 
que estamos habituados e ao mesmo 
tempo alguns do seu CD “ Fado fora de 
Portas”. Esteve acompanhada por três 
grandes artistas da nossa comunidade, 
Luís duarte, antónio Moniz e jo Me-

deiros que fizeram a alegria de matar as 
nossas saudades de portugal. 

durante o espetáculo cláudia Madei-
ra deu um pouco de si. Falando da sua 
nostalgia do que é uma fadista fora de 
Lisboa, apresentando e discursando so-
bre a história da sua vida e dando um 
brinde a este dia tão especial, que é o 
dia da Liberdade.

depois do espetáculo, cláudia Ma-
deira encontrou todo o público, um 
por um, fazendo a alegria de todos que 
estavam na sala. Muitos parabéns ao 
Herman Alves pela sua inauguração 
que foi mesmo memorável e também 
pelos artistas que marcaram a sua pre-
sença numa das datas mais importante 
para os portugueses. 
Viva o 25 de abril!
Viva o Dom Henrique!

Dia Da LiberDaDe no “Dom
Henrique” com cLáuDia maDeira

SyLViO MARTinS

O Dia da Liberdade é comemora-
do em Portugal a 25 de Abril.

a data celebra a revolta dos militares 
que a 25 de Abril de 1974 levaram a 
cabo um golpe de estado militar, pon-
do fim ao regime ditatorial do Estado 
novo, liderado por antónio de oliveira 
salazar, que governava portugal desde 
1933.
o Movimento das Forças armadas, 

composto por militares que haviam 
participado na guerra colonial e por 
estudantes universitários, teve o apoio 
da população portuguesa, conseguindo 
a implantação do regime democrático 
e a instauração da nova constituição a 
25 de Abril de 1976.
após a revolução, foi criada a junta 

de salvação nacional que nomeou an-
tónio de spínola como presidente da 
república e adelino da palma carlos 
como primeiro-Ministro.
os dois anos seguintes foram de gran-



A Voz de PortugAl  |  30 de Abril de 2014  |  P. 9

A decisão do Governo canadiano de proibir a 
contratação de imigrantes temporários estran-

geiros vai afetar a comunidade portuguesa, alertou 
hoje o empresário luso-canadiano Jack carvalho, 
proprietário de um centro de formação em Toron-
to.

a decisão da tutela de suspender os processos de con-
tratação de imigrantes temporários estrangeiros “não 
traz nada de bom”, considerou o empresário, comen-
tando a opção do governo depois de várias denúncias 
de abuso no programa. jack carvalho, proprietário de 
duas unidades de restauração diz que a medida vem 
prejudicar os profissionais que não vão poder renovar 
os contratos.”
Todos os profissionais que estão nesta situação de 

contratados ficam com as vidas profissionais e pes-
soais prejudicadas, e sem futuro, porque terão de re-
gressar a Portugal”, afirmou o proprietário da padaria 
e pasteleira jack´s Bakery e do restaurante jack´s ea-
tery, ambos localizados em toronto.

O ministério do Trabalho canadiano não vai autorizar 
vistos de trabalho temporário no setor da restauração. 
É necessário um parecer do mercado de trabalho para 
emitir uma autorização de trabalho temporário para 
um estrangeiro, bem como, qualquer empresa do ramo 
da restauração que já obteve um parecer favorável do 
ministério do Trabalho, mas que a vaga ainda não está 
preenchida, ser-lhe-á negada.estas novas medidas vão 
obrigar os empresários a dar uma “nova formação” 
aos novos empregados, um problema para jack car-
valho visto que as escolas técnicas canadianas não dão 
cursos de especialização em cozinha e pastelaria por-
tuguesa.” As escolas técnicas canadianas dão cursos 
genéricos de hotelaria, onde o profissional tem sempre 
que procurar locais de trabalho adequados à cultura da 
sua origem para poder ficar mais perto da realidade 
que idealizou no seu campo de trabalho”, concluiu.

emPresário contra Proibição De
contratar imigrantes na restauração

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

num comunicado divulgado na quinta-feira à 
noite, o ministro do Trabalho disse que “não serão 
tolerados mais abusos no Programa Temporário 
de Trabalhadores Estrangeiros.
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conHeça as quatro áreas cHave 
em que o governo PLaneia mexer 
O Diário Economico apresenta, no dia em que 

o país conhecerá o Documento de Estratégia Or-
çamental (DEO) para os próximos quatro anos, 
quais as principais áreas onde o Governo deverá 
aligeirar ou aprofundar os cortes em salários e 
pensões. Apresentamos-lhe os principais pontos.

 o conselho de Ministros reúne esta segunda-feira 
para determinar o DEO, definindo uma nova trajetó-
ria para receitas e despesas. Porém, existem já algu-
mas pistas relativamente aos setores em que o gover-
no deverá fazer baixar ou aumentar os sacrifícios a 
que submeteu os portugueses, de acordo com notícia 
avançada hoje pelo diário económico.
1 – progressividade nos cortes aos salários – rela-

tivamente aos cortes nos salários, o governo acredi-
ta estar a penalizar demasiadamente os rendimentos 
mais elevados, pelo que deverá apresentar uma nova 
tabela de cortes menos acentuada libertando, de cer-
ta forma, os sacrifícios pedidos aos contribuintes no 
topo da pirâmide salarial.

2 – Recompensar mérito dos trabalhadores da Fun-
ção pública e descongelar progressões na carreira – 
um novo regime de atribuição de salários e funções 
estará a ser pensado pelo Executivo português, por 
orientação dos responsáveis europeus, que querem 
fazer depender a progressão nas carreiras no setor pú-
blico de fatores mais ligados ao mérito do trabalha-
dor. a este propósito, relembra o diário económico, 
Pedro Passos Coelho disse recentemente querer “fa-
zer a Função Pública respirar”. Também a progres-
são nas carreiras deverá ser reposta, mas, segundo a 
mesma publicação, sempre sujeita à disponibilidade 
orçamental do estado.  
3 – Tornar cortes ‘permanentes’ – com a chegada 

da troika e com o estabelecimento de apertadas me-
tas orçamentais o governo teve de mexer nas tabelas 
remuneratórias dos trabalhadores do Estado, porém, 
ainda que para já não existam certezas, os cortes que 
antes eram provisórios deverão agora tornar-se per-
manentes.
4 – aliviar os pensionistas – a tributação das refor-

mas por via da introdução da contribuição extraor-
dinária de solidariedade (ces) foi uma das questões 
mais polémicas junto do Governo, porém, se o certo 
é que os reformados deverão continuar a contribuir 
de forma a tornar o sistema de reformas sustentável, 
existe a expectativa que as exigências pedidas aos re-
formados deverão aligeirar, refere o diário económi-
co. a ces deverá ser substituída por medidas ligadas 
à evolução demográfica e à economia.

emPresas Portuguesas PoDem
DesenvoLver negócios em cuba
Havana pode representar, a curto prazo, uma 

oportunidade de negócio para empresas 
portuguesas nas energias renováveis, indústria 
farmacêutica e turismo, defendeu o secretário de 
Estado dos negócios Estrangeiros, garantindo 
que Portugal e Cuba vão intensificar também as 
relações políticas.
“Há uma grande possibilidade de desenvolvermos 

relações económicas, desde já, a curto prazo, na área 

das energias renováveis, mas também no setor da in-
dústria farmacêutica, principalmente de genéricos, e 
do turismo”, afirmou à Lusa Luís Campos Ferreira, 
no final de uma visita à capital cubana. Durante a 
deslocação, a primeira de um governante português 
desde 2009, Portugal e Cuba assinaram um memo-
rando para estabelecer relações políticas regulares, 
que prevê “trocas de informações periódicas”, disse 
o secretário de estado dos negócios estrangeiros e 
cooperação, que manteve encontros com o seu ho-
mólogo cubano e com os ministros do Comércio Ex-
terior e investimento estrangeiro, da indústria e da 
energia.

O regime cubano está a registar “uma evolução 
muito notória” que, aliás, tem sido também verifica-
da por outros países europeus: “Cuba está no radar 
dos grandes países e dos grandes interesses europeus. 
Portugal também sente essa oportunidade e Cuba deu 
a Portugal essa oportunidade”, afirmou.
No âmbito da visita, foi inaugurada uma estátua de 

Luís Vaz de Camões, numa praça central na zona his-
tórica de Havana, ao lado do Hotel Ambos Mundos 

-- onde se hospedava o escritor 
Hemingway -- e o Café La Co-
lumnata egipciana, frequentado 
pelo escritor português Eça de 
Queirós e onde existe um painel 
de almada negreiros.
o momento, que contou com a 

presença dos embaixadores em 
cuba dos países de língua portu-
guesa, é “uma homenagem não só 
a portugal e a um escritor portu-
guês, mas uma homenagem que 
cuba quis prestar à língua portu-
guesa, que tem mais de 250 mi-
lhões de falantes e é a língua mais 
falada no hemisfério sul.
em breve, deverão realizar-se 

novas visitas a Cuba “para desen-
volver as relações económicas”, 

acrescentou campos Ferreira, que visitou igualmente 
o México e a República Dominicana.”A economia 
dos países da América do Sul apresenta neste mo-
mento um conjunto de necessidades e oportunidades 
que as empresas portuguesas estão em condições de 
dar uma resposta capaz, competente e interessante”, 
nomeadamente em setores como as tecnologias da 
comunicação e da informação, energias renováveis, 
construção civil ou agroalimentar, referiu.A Améri-
ca Latina “é uma aposta clara deste Governo”, disse 
campos Ferreira, lembrando que portugal está inse-
rido na comunidade ibero-americana.

DíviDa PúbLica é 20 
vezes maior Do que 
era em 1974
Desde 1974, o valor da dívida pública multipli-

cou-se por 20, enquanto o défice aumentou 
para 12 vezes o que era aquando do 25 de abril, 
dá conta o Jornal de notícias.

Nos últimos 40 anos, a dívida pública portuguesa 
passou de 304 milhões de euros (9,8 mil milhões 
atualizado à inflação) para 213 mil milhões. Um 
valor 20 vezes superior, como dá conta o Jornal de 
Notícias desta sexta-feira. Já o valor do défice mul-
tiplicou-se por 12, passando de 20,3 milhões de eu-
ros (658 milhões atualizado à inflação) para 8,1 mil 
milhões de euros.isto num período em que o salário 
mínimo subiu menos do que aquilo que seria suposto 
e o número de pensionistas mais do que quadruplicou 
(de 780.399 para 3,6 milhões), aumentando consigo 
o valor pago em pensões para 410 vezes o despendi-
do em 1974.

onu afirma que se 
aProxima uma 
catástrofe Humanitária
A ONU afirmou hoje que se aproxima uma ca-

tástrofe humanitária no Sudão do Sul, onde 
os fatores de risco se acumulam, com 1,2 milhões 
de deslocados internamente pela violência étnica 
que eclodiu no país.
“Uma catástrofe alimentar poderá ocorrer ainda este 

ano”, avisou em genebra a porta-voz do programa 
alimentar Mundial (paM), um dos principais braços 
humanitários das nações unidas, elisabeth Byrs. o 
conflito atual, os deslocamentos massivos de popula-
ção, a interrupção do comércio e das atividades agrí-

colas, a escassez de alimentos, as migrações de gado 
fora da temporada e a destruição dos centros de saúde 
estão a se acumular”, explicou.Byrs disse que o seu 
organismo está numa “corrida contra o tempo para 
fazer ‘stock’ de alimentos no Sudão do Sul antes do 
início das chuvas”. A espiral de violência no Sudão do 
Sul levou cerca de 80 mil pessoas a buscar refúgio em 
bases da onu, que carecem de infraestruturas para 
acolhe-los e as condições de vida são cada dia mais 
insuportáveis.a ajuda prevista pela onu está dirigi-
da em parte para os refugiados nestas bases.por outro 
lado, o escritório da alta comissária da onu para os 
Direitos Humanos anunciou a viagem da comissária 
navi pillay para o sudão do sul para fazer uma análise 
no terreno das atrocidades que se então a cometer no 
país.a sua chegada, inicialmente prevista para domin-
go, foi transferida para segunda-feira.navi pillay faz 
esta viagem de dois dias acompanhada do enviado es-
pecial da onu para a prevenção do genocídio, ada-
ma Dieng. O conflito no Sudão do Sul, independente 
desde 2011, eclodiu em dezembro e logo adquiriu um 
tom étnico devido ao facto do presidente, Salva Kir, 
pertencer à tribo dinka, enquanto o ex-vice-presidente 
e líder rebelde, riak Machar, ser da tribo nuer.
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emPreenDeDorismo Português
reconHeciDo em ontário
A primeira-ministra do Ontário reconheceu 

este sábado durante uma visita a uma unida-
de de restauração portuguesa em Toronto, o con-
tributo daquela padaria e pastelaria na formação 
de profissionais do setor.
 “Isto é mais do que uma padaria, do que um res-

taurante, isto é uma escola onde os mais novos são 
formados para uma profissão, o que é mais do que 
uma contribuição para o futuro da província, da 
cidade, de ter a capacidade para passar o conheci-
mento e permitir que outros abram os seus próprios 
negócios, e de criar empregos, é um exemplo mag-

nífico”, disse Kathleen Wynne no seu discurso no 
interior do restaurante. Wynne esteve este sábado a 
visitar a jack´s Bakery e a jack´s eatery, ambas pro-
priedade de jack carvalho, localizadas na oakwood 
Avenue em Toronto, na sequência da candidatura da 
luso-canadiana cristina Martins (partido liberal), 

pela área da davenport ao Queen´s park (parlamen-
to provincial).a chefe de governo do ontário ainda 
agradeceu ao empresário jack carvalho e sua família 
por “contribuírem para a mão-de-obra qualificada”, 
que também leva à “criação” de novas empresas do 
setor, ajudando a “manter outras” com a formação 
daqueles profissionais.Segundo o empresário de 56 
anos, natural de Barcelos, a padaria e pastelaria tem 
uma parceria com o george Brown college na for-
mação de profissionais em algumas especialidades, 
decorrendo as aulas teóricas na instituição escolar 
e as lições práticas nas instalações da padaria.”em 
seis anos já criámos 26 postos de trabalho, para além 
da formação que prestamos, inclusive já saíram da-
qui empregados que hoje são patrões”, afirmou Jack 
carvalho.o lusodescendente disse que pretende 
inaugurar em finais de 2016 o “Jack´s Training Cen-
ter”, que terá diversas especialidades em novas insta-
lações, num projeto “independente”, sem a parceria 
do George Brown College, e será cofinanciado pelos 
governos do canadá (federal) e do ontário (provin-
cial) num investimento de cinco milhões de dólares 
(3,27 milhões de euros).Neste momento, o governo 
federal irá avaliar a terceira fase do projeto, onde são 
necessários complementar certos requisitos, nomea-
damente a certificação dos produtos da padaria e da 
pastelaria.calcula-se que existam no canadá cerca 
de 550 mil portugueses e lusodescendentes, estando 
a grande maioria localizada na província do ontário.

Kim Jong-un Diz a 
soLDaDos Para estarem
Prontos Para “confLito
iminente”

O líder norte-coreano, Kim 
Jong-Un, repreendeu os 

seus soldados durante um exer-
cício, advertindo-os para esta-
rem prontos para um “conflito 
iminente com os Estados Uni-
dos”, noticiou hoje a agência 
oficial norte-coreana KCNA.
 a informação surge numa altura 

em que o presidente norte-ameri-
cano, Barack obama, termina a sua visita de dois dias 
à coreia do sul, onde avisou pyongyang que irá en-
frentar duras sanções caso prossiga com a realização 
do seu quarto ensaio nuclear. Também surge depois de 
o regime norte-coreano ter reivindicado ter detido um 
jovem norte-americano há duas semanas.Kim Jong-
-un, comandante supremo das forças armadas norte-
-coreanas, com 1,2 milhões de efetivos, visita com 
regularidade bases militares para dar “orientações” so-
bre as formas de reforçar a preparação.o jovem líder 
normalmente surge em imagens a oferecer presentes, 
como armas ou binóculos, símbolos da sua vigilância.
contudo, depois de assistir a um exercício levado a 
cabo por uma subunidade de artilharia na sexta-feira, 
ele repreendeu os soldados pela sua abordagem “re-
laxada”, noticiou a KCNA, citada pela AFP.” O caro 
comandante supremo Kim Jong-Un disse que, neste 
momento, nada é mais importante do que se prepara-
rem para o combate, face a um conflito iminente com 
os Estados Unidos”, refere um despacho da agência. 
Os ‘media’ estatais norte-coreanos transmitem com 
frequência avisos de que o isolado Estado está à beira 
de uma guerra.Apontando para o mapa, Kim Jong-Un 
ordenou à unidade para estabelecer um alvo e começar 
a disparar, informou a agência norte-coreana, sem pre-
cisar em que local teve lugar o exercício.”assistindo 
ao exercício, ele criticou severamente a subunidade 
por falhar, ao não fazer uma boa preparação para com-
bate”, referiu a KCNA que, normalmente, não cita di-
retamente Kim Jong-Un.

cHefes miLitares Presos
ou investigaDos 
cHegam a 30
Os chefes militares venezuelanos detidos ou 

investigados pela sua eventual participação 
numa tentativa de golpe de Estado contra o Pre-
sidente nicolás Maduro chega a 30 e também es-
tão implicados líderes políticos, disse José Vicente 
Rangel.
o vice-presidente e ministro da defesa, do interior e 

das Relações Exteriores durante o mandato de Hugo 
chávez fez o anúncio no seu programa dominical no 
canal privado Televen, de Caracas. Rangel é agora 
uma personagem de destaque, mas sem cargo oficial, 
no Executivo de Maduro. Os trinta “oficiais” são in-
vestigados por serem “integrantes dos preparativos 
de uma aventura, destinada sem dúvida ao fracasso” 
e forma parte de um mesmo grupo integrado “por vá-
rios destacados dirigentes da oposição” contra quem 
“há graves indícios” sobre a sua “atuação sedicio-
sa”, acrescentou rangel.” não compete a mim dar 
nomes e detalhes sobre as investigações que fazem 
os organismos competentes”, disse, alertando que 
qualquer tentativa deste tipo chocará com “a maio-
ria” dos civis e militares do país. a tentativa de golpe 
de Estado foi denunciada por Madura no dia 25 de 
março, quando anunciou a detenção de três generais 
da aeronáutica, supostamente implicados no plano 
de golpe.desde fevereiro, as manifestações violentas 
contra o Governo de Maduro já deixaram 41 mortos 
e 710 e 2.626 detidos, dos quais seguem 189 presos, 
segundo a procuradoria-geral do país.”

PaPas João PauLo ii e João xxiii 
são canonizaDos no vaticano
Rodeado por uma multidão de milhares de fiéis 

que lotaram a praça de São Pedro, no Vatica-
no, o papa Francisco canonizou neste domingo os 
papas João Paulo 2º (1920-2005) e João 23 (1881-
1958).
a partir de agora, eles serão conhecidos não mais 

como papas, mas como São João Paulo 2º e São João 

23, ambos santos da Igreja Católica. A cerimônia de 
canonização, que contou com a presença do papa emé-
rito Bento 16, começou pouco antes das 10h (5h de 
Brasília) e durou pouco mais de 20 minutos. Como 
previsto no livro litúrgico, a celebração teve início com 
cânticos e uma oração coletiva em que foram invoca-
dos os nomes de vários santos. em seguida, o cardeal 
italiano angelo amato, responsável pela congregação 
para as Causas dos Santos – o “ministério” da Santa Sé 
encarregado dos processos de canonização – solicitou 
ao Sumo Pontífice que declare santos os dois candi-
datos. Francisco respondeu com uma frase padrão em 
latim ao final da qual disse “Eu os ordeno”. A partir 
deste momento, o polonês Karol Wojtyla e o italiano 
Angelo Roncalli se tornaram, oficialmente, santos da 
igreja católica. em seguida, as relíquias dos dois pa-
pas – um frasco contendo sangue de João Paulo 2º e 
outro com pedaço de pele retirada de João 23 no ano 
de 2000, quando seu corpo foi exumado para a beatifi-
cação – foram exibidas ao público. concluído o rito de 
canonização, uma missa foi celebrada por Francisco.

DOiS PAPAS
Conhecido como o “Papa Bom”, João 23 comandou a 

Igreja Católica entre 1958 e 1963. Nesse período, con-

vocou e deu início ao Concílio Vaticano 2º, uma série de 
conferências que resultou em documentos sobre os no-
vos rumos da igreja católica, com o intuito de aproxi-
má-la do povo e adaptá-la à modernidade. talvez mais 
popular entre os peregrinos, João Paulo 2º ascendeu 
ao Trono de Pedro em 1978 e lá permaneceu até 2005, 
quando morreu. Foi o segundo papado mais longo da 
história e sua canonização foi a mais rápida da história 
moderna da igreja. segundo vaticanistas ouvidos pela 
BBc Brasil, a decisão de Francisco de canonizar os dois 
papas em um único dia seria uma tentativa de preen-
cher o abismo entre duas alas opostas da Santa Sé: os 
“tradicionalistas”, representados por João Paulo 2º, e os 
“reformistas”, seguidores de João 23.
GRAnDES DiMEnSõES

Participaram da dupla canonização cerca de 150 car-
deais e bispos e 6 mil padres. O Vaticano divulgou 
uma lista oficial com autoridades internacionais de 93 
países, incluindo 24 chefes de Estado. Nenhum nome 
do governo brasileiro aparece até agora na compila-
ção. O único brasileiro é José Graziano da Silva, que, 
no entanto, representa a organização das nações uni-
das para alimentação e agricultura (Fao), órgão liga-
do à onu sediado em roma que ele comanda desde 
janeiro de 2012. Para atender aos milhares de fiéis que 
vão lotar a Praça de São Pedro, o Vaticano e a Prefei-
tura de Roma mobilizaram mais de 2,4 mil policiais, 
100 ambulâncias e 2,5 mil voluntários, encarregados 
de distribuir 4 milhões de garrafas de água e 150 mil 
livros litúrgicos para que os fiéis pudessem acompa-
nhar o passo-a-passo da cerimônia.
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A bruxaria destrói olhares, amizades a até a sua própria saúde. As pessoas possuídas por uma bruxaria não 
acreditam em nada, nem em ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. são pessoas 
que foram enganadas e que não confiam em nada. São pessoas que foram enganadas por bruxos e por bru-
xarias. já lhe disseram que o seu mal não tem cura? sente-se inseguro, ou insegura? O dinheiro não rende? 

foi despedido do deu trabalho sem justa causa? fica triste e desmotivado/a sem nenhuma razão para que 
tal aconteça? Acha que o seu conjugue a engana? Acha que sofre de uma doença estranha ou incuravel? 

pode muito bem ser que esteja a atravessar uma fase difícil da sua vida. Eu, Dukas Do santos, sou psico-es-
piritualista, conhecedor de ciências superiores e ocultas, por isso dou uma garantia de 100%. venha visitar-

-me e verá a diferença. verá que eu consigo curar o que outros não conseguem, com a palavra de Deus.

rEsultADOs cONfIrmADOs 

O úNIcO cONHEcEDOr DE tODOs Os rI-
tuAIs E sEgrEDOs DE mAgIA brANcA, 
vErmElHA E NEgrA, pArA curAr Os 
mAlEs DA AlmA E DO cOrpO. cONHEÇA 
A cAusA DA suA má sOrtE E frAcAs-
sOs. curO bruxArIAs, fEItIÇOs  E mAu-
-OlHAr. curO vícIOs E DEpENDêNcIAs 
DE DrOgAs E álcOOl. prOtEÇÃO cON-
trA INvEjA, mAu OlHAr E más ENEr-
gIAs Em pEssOAs, cAsAs E NEgócIOs.

DEpOIs DE sO-
frEr tANtO E 
rEjEItO, hoje 
em dia somos 
felizes graças às  
rezas e rituais 
do  xAmAN IN-
DIO. 

Agora celebramos todos os dias a 
ossa união com prendas e festas, 
porque sentimos que este outono  
DEus abençoou-nos de verdade e só 
porque certas pessoas não queriam 
ver-nos juntos e fizeram-nos coisas 
do diabo.

mas graças a DEus e ao xAmAN IN-
DIO  estamos agora muito bem.  

lIsANDrO E jOsEfINA

Depois de ter sido 
hospitalizado mui-
to tempo e em vá-
rios hospitais, vi-
sitando diferente 
especialistas, bru-
xos, gurus e psy-
quicos, nunca vi.
 NENHum rEsul-

tADO, até que decidi pedir ajuda ao 
xAmAN INDIO, que com os seus rituais 
e ervas, consegui u destruír um traba-
lho de mAKumbA (magia negra) que 
um familiar em AmADOrA, pOrtugAl 
,me tinha  rogado. 
E o mais importante é que ele deu-
-me a conhecer a pessoa que o tinha 
feito,mostrando-me a sua face,numa 
chávena de água. Obrigado xAmAN. 

mArIO lEAl

DEsDE QuE vIEmOs 
DE pOrtugAl, já sE 
pAssárAm 5 INvEr-
NOs E fOmOs sEm-
prE fElIzEs. 
No entanto, neste úl-
timo inverno tivémos 
muitos desacatos e um 

desconforto estranho nos nossos cor-
pos, ao ponto de nem pudermos ter re-
lações sexuais, tudo corria mal.
visitámos este xAmAN  INDIO e de-
pois de fazer uns rituais com cobras, 
limpou-nos da más influências que nos 
tinham posto aos nossos pés. 
foi a nossa própria sogra, para puder 
guardar a propriedade. 
ObrIgAO xAmAN INDIO por tudo o 
que fizeste por nós.

fAmílIA p. lINHArEs
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-me e verá a diferença. verá que eu consigo curar o que outros não conseguem, com a palavra de Deus.

rEsultADOs cONfIrmADOs 

Atraio, amarro 
e submeto o 

seu ser amado. 
faço-o voltar, 
dominado, de 

joelhos, O que eu uno, nenhum 
feiticeiro pode separar.

FUI HOSPITALIZADA EM DIFE-
RENTES CASA DE REABILITA-
ÇÃO. 
Fiz várias terapias com doutores 
diferentes e especialistas,para me 
livrar dos maus hábitos. Não con-
seguia deixar as drogas nem o 

alcoól , alguém me falou do poder  da  ME-
DALHA MILAGROSA. Foi então que a minha 
mãe decidiu comprar uma e me  a oferecer 
como  presente. Logo que a pus debaixo do 
meu colchão, senti a presença do ARCANJO  
SÃO MIGUEL que me fez realizar  e suar tan-
to através dos poros da minha pele, que senti 
como uma espéce de areia e as más energias 
desapareceram de um dia para o outro,como 
uma coisa divina,que abandonei tudo e os 
maus amigos.Agora sou feliz,na companhia 
da minha família. ARMANDO PINZON

Quero agradecer a DEUS 
pela oportunidade de tra-
zer a grandiosa MEDA-
LHA MILAGROSA; Estava 
trestes a fechar  o meu 
negócio (companhia de 
eletrecista) e em último re-
curso ,adquiri a  MEDALHA 
e do momento em que a 

pus na minha companhia, senti a presença 
da SENHORA da FÁTIMA  e sua Santidade 
Papa JOÂO PAULO II, e tudo no meu negó-
cio se amelhorou. Hoje do fundo do meu co-
ração  quero agradecer a todos os santos e 
á  MEDALHA MILAGROSA, por permitir que 
a prosperidade voltasse ao meu comércio. 
FERNEY DUBOIS

MEU NOME É ASU-
ZENA LIBARO, NAS-
CI A 4 DE MAIO,e em 
primeiro lugar,quero 
agradecer á VIR-
GIM de LOURDES 
porque, pela fé que 
tenho nela, decidi  
adquirir a  MEDALHA 
MILAGROSA  e no 
momento que a tive 

nas minhas mãos, senti uma vibração  tão 
extraordinária  que senti pureza na minha 
alma. E desde então deixei de andar zan-
gada e de  ter má atitude para com o meu 
marido. Agora posso dizer que os milagres 
existem de verdade, porque me sinto feliz na 
minha casa. E, tudo isto através da maravi-
lhsa  MEDALHA MILAGROSA.
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SerViÇoS conSulAreS
EmbAIxADA DE pOrtugAl Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883

cONsulADO gErAl DE pOrtugAl Em mtl
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366

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

T.: 514.237.3994
casa dos Açores do quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8                                       T.: 514.388.4129
centro comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9                                      T.: 514.353.1550
centro comunitário Santa cruz
60, Rachel O., H2W 1G3                              T.: 514.844.1011
circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do quebec

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

681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

ASSociAÇÕeS e clubeS

centro de Ajuda à Família                      T.: 514.982.0804
centro Acção Sócio comunitário      T.: 514.842.8045

centroS

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

rAnchoS FolclóricoS
campinos do Ribatejo  T.:514.648.8343
Estrelas do Atlântico          T.:450.687.4035
ilhas do Encanto  T.:514.388.4129
Portugal de Montreal                          t.:514.834.0920
Praias de Portugal  T.:514.844.1406
Verde Minho  T.:514.865.7603

igrejAS
igreja baptista Portuguesa  T.:514.577.5150
Missão Santa cruz          T.:514.844.1011
Missão de nª Sª de Fátima  T.:450.687.4035

câMbiO DO DóLAR cAnADiAnO
29 DE AbRiL DE 2014

1 EURO = cAD 1.525870
4245 boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

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

servindo a comunidade
há 10 anos

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

governanta “Nanny”
posição a tempo inteiro (40 horas 
por semana), pode viver lá ou não 
e salário mínimo. Deveres implica: 

fazer comida, limpeza, tarefas 
organizadas, ajuda-geral em relação 
à casa e a tomar conta de crianças 
(5 e 8 anos de idade). Endereço: No 
centro da cidade montreal, podemos 
patrocinar, se necessário. Deve falar 

francês ou inglês. 
Helena 438-863-4088

AgÊnciAS
de ViAgenS

bAncoS e 
SerViçoS 

finAnceiroS

cAIxA pOrtuguEsA
4244 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

cAnAlizAdor

fotogrAfo

contAbiliStAS

ANíbAl AfONsO
c.g.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
Tel.: 514.817.2451

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

reStAurAnteS

cONfOrt
4057 Boul. St-Laurent            

Tel.: 514.987.7666

rOyAl lAtINO INc
175 Mont-Royal Est
Tel.: 514.849.1153

355 rua Rachel Este
tel.: 514.844.3054

trAduçõeS

trAnSporteS

Casamentos, 
Batizados,Festas,...

A Bom preço
tel.: 514.299.1593

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reStAurAnteS

gIlbErtO
rENOvAÇõEs

gErAIs

t.: 514.668.6281

inFORMAçÃO
PRA qUEM

LÊ.

RESULTADO
PRA qUEM
AnUnciA.

renoVAçõeS

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.

Westmount
posto disponível presentemente. 
é necessário possuír automóvel.

Horário:5 dias por semana, segundas, 
Quartas e Quintas das  8:30 às 16:00.

terças das 8:30 às 19:30 e sextas das 8:30 
ás 13:30. Durante o verão esta pessoa deve 
estar disponível para acompanhar a família 
em algumas ocasiões, em  fins-de-semana 
na campanha. O transporte é pago e terá a 
semana de folga. procuramos uma pessoa 
com experiência na ajuda à família, bem es-
truturada, alinhada, dedicada, entusiasta, 
de confiança, com iniciativa e que goste de 
crianças. A família é composta de uma me-
nina de 8 anos e dois (2) adolescentes de 
15 e 17 anos. As tarefas associadas a este 
posto são: lavar e passar a ferro roupas e 
lençóis, servir a ceia e arranjar a cozinha 
em seguida, como também fazer outros 
pequenos trabalhos de limpeza do dia a 
dia. Ir buscar a menina á escola ocasional-
mente, de carro a 5 minutos da residência.
Verificar os deveres e preparar o vestuá-
rio dos garotos para a escola. Deve falar 
francês obrigatoriamente e o inglês seria 
uma avantagem. salário: $15.00 por hora 
segundo a experiência e competência.

Se interessada e qualificada, queira 
comunicar com sophie:tel (514) 212-6533  
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linhas da mão e cartas. vidente com dons naturais. 
resolve os seus problemas sem voodoo.

rosa: 514-278-3956

Vidente

empregoS

jArDINs DEs 
bEAux-rêvEs

Companhia paisagista 
procura homens com 
5 anos de experiência 
para trabalhar em “Pa-
vé-uni” assim como ar-
tesão em pedra natural. 
Bom salário.

514-554-0213 ou
450-641-7389

empregoS

AlugA-Se

Apartamento no centro 
de Vila-Moura, Algarve. 
Renovado, com 3 quartos 
e cozinha bem equipada. 
Pode alugar à semana. 
Disponível para os meses 
de junho e agosto.

manuel justino: 
514-727-3533

ou lisete sousa:
011-351-934-311475

Vende-se pneus usa-
dos de inverno com 
dois anos. Goodyear 
Nordic P195-65r15. 

514-571-1924

Vende-Se

precisa-se de paste-
leiro com experiência 

a tempo inteiro.
cONtAtAr

514-382-2143

mAcsIl pAysAgEs
precisa-se de dois ho-
mens para trabalhar nos 
jardins.

manuel correia
514-977-3248

pAvé bOIsbrIAND 
A melhor equipa de 

“pavé-uni” no Quebeque, 
procura pessoa com expe-
riência para a colocação de 

“pavé-uni”. bom trabalhador. 
johanne: 450-628-5472

agraDecimento ao
sagraDo coração

De Jesus. i.g

Aluga-se 9½ (2 andares) 
com garagem e quintal no 
bairro de rosemont. Dispo-
nível para o mês de julho. 
Aluga-se 3½ em Anjou. Re-
novado. Perto de tudo.

514-793-2885

SerViço

cONtAct cImENt
rENOvAtION

Especializado em casas 
de banho e cozinhas.
Orçamento gratuito

cArlOs
438-995-8143

prEcIsA-sE DE 
cOzINHEIrA cOm 
ExpErIêNcIA Em 
cOzINHA rEgIO-

NAl trADIcIONAl 
pOrtuguEsA pArA 

rEstAurANtE 
pOrtuguês.

jOHNNy AlmEIDA
 514-721-8885

Pessoal com ou sem ex-
periência para montagem 
e instalação de rampas em 
alumínio ou metal. Apre-
sentarem-se no 8910 rua 
Pascal Gagnon ou contatar 
Enza ao 514-327-2200 ou 
ainda por e-mail:
info@mondialuminium.com

30 
anos de 

experiência

Precisa-se de “concierge” 
responsável, honesto, com 
habilidade para pequenas 
reparações. (Preferência 
casal) deve(em) falar um 
pouco francês, inglês e por-
tuguês. 514-601-8798

paisagista com experiên-
cia e “pavé-uni”, etc. tra-
balho em laval. salário 
conforme experiência.

450-963-3462

vende-se máquina 
industrial brother 
Exedra, automáti-
ca, guarda-loiça, 
cristaleira e uma 
mesa de jantar 
com 6 cadeiras
450-967-1766 ou

514-560-8966

Aluga-se moradia / 
vivenda na zona de 
Aveiro a bom preço.

contatar
milu ou claudia

438-288-4660
514-677-3043

inFORMAçÃO
PRA qUEM LÊ.

RESULTADO
PRA qUEM AnUnciA.

Aluga-se 51/2 com cave ter-
minada com cozinha, salão 
e casa de banho, garagem 
e quintal, na área de S. Mi-
chel.

514-352-4124

EmprEsA DE jArDINAgEm
precisa de homem com
ou sem experiência para
trabalhos de jardinagem.

salário conforme experiência
ou rendimento.

tel.: 514-259-5120

For more information
on recycling, go to

RECREER.CA

You can bring your old cell phones to easily 
accessible drop-off points. For the one closest 
to you, go to recycleMYelectronics.ca/qc

The ads for this campaign come under the Environment Quality Act (c. Q-2) and its related Regulation. Newspapers subject to the Act are required to contribute their share of media space.

TO BIN, OR 
NOT TO BIN?Q: NO. ONLY CONTAINERS, PACKAGING 

AND PRINTED MATERIALS GO IN THE 
RECYCLING BIN.

A:

precisa-se de senhora 
para fazer limpeza na 
área de boisbriand. 
Deve ter carro. muito 
bem pago.

450-437-9958

mA pOulE mOuIlléE
Precisa-se um cozinheiro/a 
a tempo inteiro e precisa-se 
de uma caixeira para o fim-
-de-semana.

514-522-5175

orAção

†

M E M O R A n D U M
5 Anos de saudade

ANtóNIO pENA
09/06/1941- 04/05/2009

Cinco anos se passaram, foi no 
dia 4 de Maio de 2009.

Uma missa será celebrada em 
sua memória, domingo dia 4 de 
maio às 12h00 na Igreja Santa 
Cruz.

Agradecemos  antecipadamen-
te a todas as pessoas que se 
dignaram assistir a este acto 
religioso.

saíste da vida,mas não das nossas vidas. 
como podia-mos acreditar que morreu,

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

mANuEl luís rIbEIrO
Faleceu em Portugal, Alqueidão 
da Serra no dia 28 de abril de 
2014 com 89 anos de idade, o 
Sr. Manuel Luís Ribeiro, natural 
de Penedos Belos, Portugal. 

Deixa na dor sua esposa Ilda 
Santana Tibúrcio, os filhos Elísio 
e Erménio (Ermelinda), netos/as 
Marlene, Steve, Carine e Cristi-
na, bisnetos/as Bento e Noemia. 
Renovam com profunda sauda-
da a missa do sétimo dia, domin-
go dia 4 de maio ao meio-dia na igreja Santa Cruz.

A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

Precisa-se de operá-
rios com experiência 
em renovações resi-

denciais 
(À hora 

ou sob contrato)
514-593-6649

Aluga-se “chalet” à 
beira do lago (st-An-
dré de Argenteuil) no 

periodo de verão
(À semana, ao mês 
ou fins-de-semana)

contatar
514-969-1830
514-284-3173
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PAlAVrAS cruzAdAS

AnedotAS

quinta-feira 1 De maio
- os nove Dias De sousa menDes

sábaDo 3 De maio
- os faDaListas em montreaL

bell fibe: 880 | Videotron: 255
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SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONtAIs: 1. Saudoso, Bar. 2. Mo, Eu, Ame. 3. Lá, Em, Vocal. 4. Agora, Irosa. 5. 
Bis, Nadar. 6. Aos, Elo, Ali. 7. Aliar, Dom. 8. Bater, Inane. 9. Anuro, AA, Ar. 10. Ser, Si, 
VA. 11. Ela, Ordeiro. vErtIcAIs: 1. Sílaba, Base. 2. Ágio, Anel. 3. Um, Ossatura. 4. 
Doer, Ler. 5. Maneiroso. 6. Se, Ala, Ir. 7. Ouvidoria. 8. Ora, Nave. 9. Bacorada, Ai. 10. 
Amas, Lona. 11. Rela, Imerso.

HOrIzONtAIs: 1. Chalaça picante. Perspicaz. 2. Cami-
nhei. Resina odorífera cor de enxofre. 3. Tomba. Antiga 
unidade monetária de Angola. 4. Mulher que cria criança 
alheia. Relativo a ele. Insignificância (fig.). 5. Invólucro 
de um produto. Um milhar. 6. Cerimónia pública e sole-
ne. Senão, dificuldade. 7. Naquele lugar. Porco (prov.). 
8. Minha (ant.). Passado. Grande porção. 9. Próprio de 
Estio. Assumir expressão alegre. 10. Cabo náutico onde 
se prendem os papa-figos e as velas para as segurar do 
lado donde sopra o vento. Fecundo. 11. Lanço secundá-
rio de estrada ou caminho-de-ferro. Escrever em versos
rimados.

vErtIcAIs: 1. Sossegado. Dividir ao meio. 2. Certo be-
nefício de que gozam as comunidades indianas. Divisão 
de opiniões. 3. Transferira para outro dia. Peixe da fa-
mília dos escômbridas da ordem dos acantopterígios. 4. 
Designa diferentes relações, como posse, matéria, lugar, 
providência, etc. (prep.). Fruto da ateira. Cólera. 5. Da-
mas de companhia. Terreno onde crescem oliveiras. 6. E 
não. Jornada. 7. Macaco pequeno, de cauda comprida e 
felpuda. Cheiro agradável. 8. Espaço de 12 meses. Pá-
tria. Letra grega correspondente a p. 9. Chila. Serradura.
10. Desejava. Multa. 11. Nada. Coisa repelente.

O marido ao despedir-se da esposa: 
Querida, enquanto eu estiver em viagem, como 
queres que te mande noticias? 
Por telefone, telegrama ou fax? 
De preferência, por transferência bancária.

o esPetacuLar 
Homem-aranHa 2
O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça 

De Electro é o melhor filme já feito do he-
rói. Embora o primeiro longa da nova trilogia não 
agrade tanto, serviu para mostrar que Andrew 
Garfield é melhor como Peter Parker do que To-
bey Maguire, afinal interpreta alguém mais pare-
cido com o personagem dos quadrinhos. Ele ainda 
faz par com a graciosa Emma Stone, capaz de der-
reter corações no papel de Gwen Stacy. A série já 
tinha bons protagonistas e só faltava o resto fun-
cionar – agora não falta mais.

A verdade é que o longa agrada tanto quanto o segundo 
filme da trilogia de Sam Raimi, de 2004. E o desempate 
acontece exatamente pelo carisma de Garfield e Stone. 
Na sequência, o casal enfrenta problemas após Peter 
prometer ao pai de Gwen que ficaria longe da garota. 
ao mesmo tempo, a oscorp continua com seus planos 
secretos e a morte de seu presidente coloca Harry Os-
born (dane dehaan) numa posição complicada.
Desde o primeiro filme, a corporação é mostrada como 

fonte de todos os problemas dessa versão do universo 
do Aranha. Na sequência, a coisa se complica com a 

revelação de uma diretoria inescrupulosa e projetos mi-
litares secretos. um acidente dentro dos laboratórios da 
empresa cria Electro, tudo é encoberto, e essa é apenas 
a primeira de muitas ameaças enfrentadas pelo cabeça 
de teia.
O filme conta com vilões bem diferentes, com arcos 

distintos e bem amarrados antes da batalha final. Aliás, 
uma discussão recorrente antes do lançamento estava 
relacionada a grande quantidade de inimigos. Mas o 
problema não está no excesso, e sim nas atuações. em-
bora electro funcione visualmente, a personalidade de 
Max é irritante, afinal ele é muito carente e possui al-
gum trauma não aprofundado. jamie Foxx se entrega 
demais à esse único traço do perrsonagem e não conse-
gue criar algo interessante.
rino, por sua vez, mal aparece neste longa e nunca 

agrada. apesar de a armadura ser mais agressiva que 
a dos quadrinhos, o que chama a atenção é a péssima 
atuação de paul giamatti. o ator não encontrou o tom, 
exagera a cada fala e estraga suas cenas. a situação 
lembra o duas caras de tommy Lee jones em Batman 
eternamente, incapaz de encontrar o meio termo entre a 
seriedade e a comédia.
Quem salva o time dos vilões é James DeHaan, capaz 

de interpretar Harry Osborn de forma peculiar e caris-
mática. a retomada da amizade com peter ajuda a de-
senvolver os dois personagens e é um dos momentos al-
tos do filme, assim como a deterioração da saúde física 
e mental do jovem bilionário. infelizmente a sensação 
é de deja-vu, problema inerente a uma franquia cujo re-
boot aconteceu tão próximo do fim da série anterior.
Apesar disso, o longa de Marc Webb é divertido, capta 

bem o espírito dos quadrinhos e aprofunda o passado 
de peter, ainda assombrado pelo segredo de seus pais. 
o roteiro amarra bem os eventos e, de quebra, amplia 
o universo para abrir caminho para o filme do Sexteto 
Sinistro e sequências do próprio Aranha.

soPa Da PeDra

300 g de feijão manteiga; 400g de carne 
de vaca; 2 cenouras; 1 cebola pequena; 

1 dente de alho; chouriço q.b; batatas q.b.; 0.5 
knorr de carne; Sal q.b.; Água q.b.; batata, ce-
noura, massinhas e couve lombarda q.b.

na panela de pressão, coloque a carne de 
vaca, o feijão (reservando algum deste para 

o fim) e a água. Tempere com sal e deixe cozinhar por 
30minutos em pressão. Após esse tempo, verifique se 
a carne está tenra e então comece por deitar as bata-
tas, as cenouras, a cebola, o dente de alho, o knorr e 
o chouriço. Leve ao lume a cozer. 
Quando os legumes estiverem cozidos, retire a car-

ne e o chouriço e reduza a puré o que restou na panela 
(sem ficar muito espesso). Rectifique o tempero. Cor-
te a carne em cubos e o chouriço em rodelas e junte 
ao puré.
Por fim, adicione o uns cubos pequenos de batata, 

de cenoura, algumas massinhas e um pouco de cou-
ve lombarda desfeita em peacinhos. Leve a cozer e 
quando estiverem quase cozidos junte os feijões re-
servados. Depois é só servir!

prEpArAÇÃO:

INgrEDIENtEs:

DOsEs:

6
tEmpO:

60mIN
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cAnTinHO DA POESiA

cOORDEnADO POR JOSé PEREiRA

FiGURAS DE PORTUGAL:

se Lisboa fosse minHa
Se Lisboa fosse minha

Como é do rio Tejo
Punha a margem ribeirinha

Toda bordada a azulejo.
Se Lisboa fosse minha

Como é dos monumentos
Cantava-a em tom alfacinha

Em verso à Rosa-dos-Ventos.
Se Lisboa fosse minha
Fazia dela um modelo

Para ser visto à noitinha
Do alto do seu castelo.
Se Lisboa fosse minha

Talvez fosse eu mais feliz
Por ela ser a rainha

Das terras do meu País.
Se Lisboa fosse minha

Como ardina dava brado
Nos jornais de manhãzinha
E à noite cantava o fado !...

Euclides Cavaco

Jaime cortesão nasceu em 1884 na localidade 
de Ança, perto de cantanhede. Da sua terra 

natal, cortesão diz que o que lhe dá “mais carác-
ter (...), além da sua abundância de calcário - a 
célebre pedra de Ançã - matéria-prima de arqui-
tetura e escultura artísticas espalhadas por todo o 
Portugal, é esse ar, juntamente rústico e fidalgo, 
árido e fresco, e mais que tudo antigo, que exalam 
ruas, templos e palácios”.
Formado em medicina, exerceu-a apenas como vo-

luntário numa campanha da Flandres. Mais tarde es-
teve exilado, tendo vivido no Brasil depois de 1940. 
Poeta, dramaturgo e contista, Jaime Cortesão é con-

tudo conhecido como o grande historiador dos des-
cobrimentos portugueses, atividade que desenvolveu 
entre 1922 e 1960, ano da sua morte. 

Precisamente em 1922, ano em que deixa o cargo de 
diretor da Biblioteca nacional, publica o seu primei-
ro livro de história, “A Expedição de Pedro Álvares 
Cabral e o Descobrimento do Brasil”. Entre 1925 e 
1926 publica uma série de artigos com o título “Áfri-
ca nostra”, sobre a tomada de ceuta e as expedições 
até ao Golfo da Guiné a cargo do infante D. Henri-
que.

Jaime cortesão
Antes disco, em 1924, escreveu a sua tese “Do Sigi-

lo nacional sobre os descobrimentos”, que defendia 
que as Pontes escritas a época de D. Henrique ocul-
taram grande parte dos empreendimentos do infante 

com receio da concorrência estrangeira. A obra gerou 
polémica na altura e obrigou à revisão da análise his-
tórica daquele período. a ideia do segredo na epopeia 
dos descobrimentos acabaria por ser o objecto do 
seu último trabalho publicado em vida, “A Política 
de sigilo nos descobrimentos nos tempos do infan-
te D. Henrique”, explorando entre outros aspetos, as 
navegações experimentais mantidas em segredo que 
antecederam a viagem de Vasco da Gama à Índia.
“Os Fatores Democráticos na Formação de Portu-

gal”, incluído na “História do Regime Republicano 
em Portugal”, publicado em 1930 outro dos trabalhos 
significativos do autor debruçando-se sobre as condi-
ções portuárias da costa portuguesa na Idade Média. 
segundo cortesão, a situação favorável dos portos 
nacionais ajudam a explicar a vocação marítima dos 
portugueses.
Mas a obra capital de jaime cortesão, que ele não 

chegou a ver totalmente publicada em vida, são “Os 
descobrimentos portugueses”, que coroam o traba-
lho de uma vida dedicada a descodificar a história da 
expansão marítima portuguesa. o homem que dizem 
ter realizado a melhor síntese dessa época da nossa 
história escreveu: “Nessa espécie de interpenetração 
realizada pela violência ou à boa paz, reside a subs-
tância última dos Descobrimentos. Os homens c os 
povos descobrem-se uns aos outros. e, mais do que 
isso, descobrem pouco a pouco o denominador co-
mum de humanidade que os une e, em certos casos 
de hibridismo étnico e cultural, uma antecipação pro-
missora do futuro.

IMPECÁVEL!!! 2plex com cave toda 
acabada e garagem. Casa muito bem 
estimada, mesmos proprietários desde 
27anos! Teto, janelas e portas novas 
e muito mais! Belo, grande quintal. Oc-
cupação dupla,rés-de-chão e segundo 
andar estarão disponíveis ao comprador, 
muito interesante! Bem situada ao SUL 
da autoestrada Metropolitana, numa rua 
bem sossegada. $479,000

ESPETÁCULAR cottage COMPLETAMEN-
TE renovado com materiais de qualidade! 
Semi-destacado com cave completamente 
acabada com quarto frio e garagem. Luzes en-
castradas por toda a casa . Chão em madeira. 
3 qts em cima. Belo quintal com cabanon, rua 
sossegada. É preciso entrar para apreciar esta 
casa luxuosa. $339,000 negociável

SUCESSÃO. 3plex na rua St-Urbain com 
5 apartamentos a render. Garagem. Lo-
catários de longa data. Muito potencial! 
Interessante para investores… 

$799,000 NEgOcIávEl

3 ½ a alugar a dois minutos a pé do métro 
Montmorency e todos os serviços. Novo 
prédio de 2013. Lindo apartamento com 1 
quarto fechado e terrasse privado. Ar con-
dicionado. Entrada de maquina de lavar e 
secar. Ideal para pessoa sozinha ou casal. 
Disponivel a 01 de Julho. $890 (incluindo 
agua quente).

VEnDiDO

A beira de villeray
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JOEL nETO

REGRESSO A cASA: UM DiÁRiO AçORiAnO

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

514-374-2395

AStrÓlogo – grAnde mÉdium Vidente
profeSSor AidArA

falo português

AUGUSTO MAcHADO

o País muDou e muito

Antes do 25 de Abril de 1974 tínhamos uma 
ditadura. no país, havia pessoas detidas sem 

condenação judicial, ou por decisão de tribunais, 
acusadas de atividades políticas hostis ao regime. 
Muitas eram sujeitas a tortura. Os jornais não po-
diam ser publicados sem passarem  previamente 
pela censura; o mesmo acontecia com os filmes ou 
as peças de teatro. Várias profissões estavam in-
terditas às mulheres, entre elas as magistraturas 
e as forças de segurança. Portugal não era um Es-
tado de direito. 
o país vivia em guerra, a guerra colonial. guerra 

essa que não havia sido decidida por nenhum par-
lamento representativo. aliás, os partidos políticos 
eram proibidos. 
o sufrágio era restrito. as pessoas não tinham o 

direito de escolher deputados e os deputados esco-
lhidos pelo regime não podiam aprovar ou demitir o 
governo. É de salientar que os açores e a Madeira 
não dispunham de qualquer autonomia. 
não havia liberdade sindical, como não havia liber-

dade de associação e manifestação. portugal era uma 
ditadura. 
Alguém, da minha geração, ainda se deve lembrar 

daquelas manifestações que fizemos em frente ao 
consulado de portugal, nessa altura situado na rua 
sherbrooke, próximo da atwater, Montreal, em 1961 
depois de termos visto na cBc as notícias do caso 
enrique galvão e o navio santa Maria. 
Também as imagens desse protesto e outras capta-

das em janeiro de 1962 quando quisemos manifestar 
o nosso apoio aos corajosos que assaltaram o quartel 
de Beja em protesto contra a ditadura. as imagens e a 
descrição dos acontecimentos dessa época em frente 
ao consulado podem ser vistas e lidas no livro “PIO-
NNIERS”, de Manuel de Almeida Moura e Imitério 
soares.
isto parecia irreal. 
Mas era verdadeiro. graças aos resistentes ao fas-

cismo, graças ao movimento dos capitães, graças aos 
partidos, aos sindicatos, às universidades, às igrejas e 
às Forças armadas do pós-abril, graças a todos nós, 
vivemos hoje num estado de direito democrático. 
por maior que seja o desalento provocado pelos tem-
pos difíceis que estamos agora a viver, nuca devemos 
esquecê-lo. Nem subvalorizá-lo. 
o sociólogo professor augusto santos silva, for-

nece-nos estes dados: Em 1970, data do último Cen-
so realizado em ditadura, 53% das casas não tinham 
água canalizada (hoje são 0,6%). 
Um em cada 18 bebés morria antes de completar 

o primeiro ano de vida (hoje, é um em cada 294). 
A taxa de analfabetismo estava nos 26% (hoje, nos 
5%). Comparado com 1970, o PIB “per capita” au-
mentou 2,6 vezes, o número de estudantes no Ensi-
no Secundário 15 vezes, o número de médicos cinco 
vezes. 
É certo que continuamos com muitos problemas. 
O mais grave de todos é o envelhecimento demo-

gráfico e a queda brutal da natalidade, a desertifica-
ção humana do interior e, em particular, a vulnerabi-
lidade da nossa economia aos choques externos. 
E, se queremos refletir sobre a atual situação portu-

guesa, devemos ter consciência da enorme mudança 
ocorrida. simplesmente, hoje somos livres, e ontem 
não o éramos. Hoje fazemos parte da UE, e ontem 
estávamos sozinhos. Hoje vivemos numa democra-
cia, e ontem sofríamos os horrores da ditadura. cons-
truímos um Estado social onde ontem havia miséria 
e desamparo.
Hoje, por causa da crise e das políticas em curso, en-

frentamos agora riscos sérios de retrocesso, nomea-
damente sobre o bem-estar das famílias e à cobertura 
universal dos serviços públicos de saúde,  educação 
e segurança social. 
Mas é em nome do 25 de Abril que devemos com-

batê-los. Afastar esses riscos e corrigir as políticas 
que os agravaram nestes últimos anos.

tinHa Povo com’a bicHo

TERRA cHÃ, 7 DE MARçO DE 2014
Há uma razão pela qual a relação entre o homem 

e o meio físico se tornou no principal sustentáculo 
da literatura açoriana. talvez essa razão se explique 
pela lonjura, pelo confinamento e pela bruma destas 
ilhas – que por algum motivo se tornaram palavras 
de toque da dita literatura –, mas não é por elas que 
se comprova.
a prova está em nós. nós, açorianos, temos uma 

relação de tensão com a geografia. Essa tensão ex-
pressa-se de diferentes formas, mas é ela a célula do 
problema.
Quando me mudei de volta para a terra chã, há 

agora um ano e meio, tive de explicar dezenas de ve-
zes que o fazia porque queria – que, ao longo dos 
vinte anos que vivera em Lisboa, nada me povoara 
mais do que esse desejo. Muitas pessoas ouviam a 
explicação e faziam nova pergunta: “Mas, quer dizer, 
está tudo bem contigo?”
Eu repetia: “Sim. Vim porque quis.” Mesmo assim, 

ficavam com a pulga atrás da orelha.
Eu não teria falido? Não teria ficado desemprega-

do? não estaria doente? não teria tido um desgos-
to de amor? “Não. Vim porque quis”, voltava eu. E 
isso parecia-lhes estranho. todos nós gostamos todos 
muito da nossa terra, claro. Mas, caramba: quem é 
que quereria viver aqui, podendo viver em Lisboa ou 
noutro sítio qualquer?
o tempo descansou-os um pouco. como vieram a 

confirmar, eu continuava a trabalhar, mantinha os 
impostos em dia, não devia dinheiro ao banco, não 
sofria de mais do que das mazelas próprias da idade e 
até continuava a beneficiar – milagre – da companhia 
da minha mulher. 
de modo que se foram convencendo. Mas logo 

substituíram a sua reserva original por outra: “Vamos 
lá a ver quanto tempo aguentas...”
Foram vários os sinais que recebi ao longo dos 

meses, mas só hoje consegui atribuir-lhes um senti-
do. estava no supermercado, a encher o carrinho de 
compras com prazeres e vícios, quando encontrei a 
O., às compras também. Trocámos palavras de cir-
cunstância e sorrisos, os meus bastante mais tímidos, 
como sempre que se trata de uma mulher demasiado 
bonita. E, no fim, ela: “Mas tu já estás um bocadinho 
farto, certo?” Arqueei as sobrancelhas. “Hã?”
O facto é que eu parecia até tê-lo até escrito. No Na-

tal, voltara a Lisboa por dois ou três dias e escrevera 
no meu diário, ipsis verbis: “Já tinha saudades desta 
cidade.” o. limitara-se a unir os pontos. Lera-o e es-
talara os dedos: “Já está!” Eu estava farto. Cansara-
-me. não aguentava mais.
tal como ela sabia que aconteceria, aliás. tal como 

outras pessoas saberiam também.
ri-me. depois achei que era literatura.
e talvez um dia me farte, de facto. ou adoeça. ou 

tenha um desgosto de amor. Ou vá à falência. Ou 
precise de encontrar um novo trabalho. Não é de 
afastar nada disso. sou fornecedor de conteúdos de 
uma indústria falida, que ainda por cima forneço re-

motamente, a dois mil quilómetros de distância, sem 
rotinas de gabinete nem presença física nas decisões 
do dia a dia e nas reuniões de oportunidade.
Mas, para já, até me parece que isto ainda mal aca-

bou de começar. Viemos com a ideia de ficar quatro 
ou cinco anos e depois-logo-se-vê. Se alguma coisa 
eu percebi até agora, foi essa: é pouco. O resto é só 
saudade de uma cidade onde vivi, trabalhei e socia-
lizei vinte anos. Que tipo de homem seria eu se não 
a sentisse?

TERRA cHÃ, 8 DE MARçO DE 2014
no dia internacional da Mulher, as mulheres da 

minha vida juntaram-se para me fazer uma festa a 
pretexto dos quarenta anos. a catarina tirou horas in-
finitas à tradução, pelas quais pagará com o corpo nas 
próxima semanas, e mergulhou nos seus cuidados de 
requinte e bem receber. A minha mãe deu um pontapé 
no mundo, cozinhou pratos e sobremesas e amassou 
dez quilos de farinha para cozer pão ao vivo.
tivemos azar com o dia: pretendíamos fazer um pi-

quenique no Monte Brasil, à volta do forno público, 
mas apanhámos a pior meteorologia em mais de duas 
semanas – um misto de frio, vento, chuva e granizo 
que talvez até represente a despedida do Inverno, mas 
nesse caso será uma despedida em grande. safou-nos 
o salão da quinta da junta de Freguesia da terra chã, 
por detrás do qual fazemos caminhadas regulares, e 
que também tem forno. E foi encantador.
Não posso dizer que não me tenha faltado ninguém. 

Faltou-me a família de Lisboa e faltaram-me os ami-
gos de lá também – os que conservo há vinte anos, 
os que fiz nos últimos quatro ou cinco (e com que 
ganhei intimidade depressa, a idade torna-nos muito 
práticos) e mesmo aqueles que negligenciei injus-
tamente durante muito tempo e que, entretanto, me 
preocupei em reintegrar. Mas estava com a minha 
família e estava com a maior parte dos amigos de cá.
e estava com as mulheres da minha vida. a catari-

na, que voltou comigo. e a minha mãe, que semeou 
em mim a semente do amor à terra.
nem sempre lhe tenho prestado a devida homena-

gem. somos demasiado parecidos, conhecemo-nos 
demasiado bem e também estamos demasiadas vezes 
interessados em sermos os primeiros a desmascarar-
mo-nos mutuamente. Tudo isso já é imenso e inigua-
lável. depois, ainda há o essencial.
penso que, se alguma coisa verdadeiramente me dis-

tingue dos outros tipos da minha geração, essa clas-
se heterogénea e alargada a que talvez pudéssemos 
chamar “os jovens intelectuais de Lisboa” (ou apenas 
“os criativos”, se tivermos medo das palavras), é o 
amor à terra: o modo como a vivo e invoco, como 
escrevo sobre ela e a ela remeto tudo o mais. a mais 
ninguém o devo como à minha mãe, Eva Maria, que 
desde o início me pôs a cultivá-lo (mesmo sem cons-
ciência disso, talvez) e depois soube persuadir-me a 
nunca deixar de fazê-lo.
essa será, um dia, a maior de todas as suas heranças. 

e, consiga eu tocar uma só pessoa como ela me tocou 
a mim, demonstrando-lhe o quão fundamental é essa 
pessoa ser do lugar de onde é e como nada poderá 
explicá-la melhor do que ser do lugar de onde é, já 
terão valido a pena todos os livros e todos textos e to-
das as palavras que eu tenha escrito ao longo da vida. 

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966
4242, boul. st-laurent, suite 204

montréal, Qué., H2w 1z3

Alain Côté O.D.
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JORGE cORREiA

Portugalíssimo produtora: rosa Velosa

linhA AbertA: 514.483.2362

Domingo das 15h às 18h
35 york, westmount, H3z 2z5

rosavelosa1@gmail.com

contActo publicitário: 

514.366.2888

o aLém Das crianças

Os Himbas, instalados no sul de Angola, perto 
do cunene, fronteira com namíbia, viveram, 

e ainda vivem alguns, sobre o sistema matriarcal, 
e são as mulheres que ensinam e educam os filhos. 
os homens são apenas genitores dos rebanhos, fes-

tas, trocas de bestas e produtos manuais. os de idade 
avançada são considerados sagrados pela experiência 
e conhecimento que adquiriram, tradição e história. 
são uma etnia nómada ida de etiópia. pouco está 
escrito sobre eles, e o que corre de informação não 
é muito claro sobre o futuro das crianças. Não nos 
admiramos muito, porque na sociedade terrena dos 
povos civilizados, são constantes as perguntas sobre 
os filhos crianças, sobre o seu destino quando mor-
rem. talvez seja uma derivação do ensino que teve, e 
ainda tem, a Igreja romana, afirmando que as pessoas 
que não forem batizadas irão para o Limbo, lugar que 
não tem grande explicação sobre a existência, e foi 
uma invenção eclesial.
procuraremos algum parecer com a Bíblia sagrada, 

porque, boa parte das Igrejas evangélicas só condu-
zem os filhos para o batismo quando eles o pedem na 
idade de compreenderem que deus os ama, e o acei-
tam no atributo vivo do “novo nascimento”. Em pri-
meiro lugar citamos o evangelho de Mateus capítulo 
19:13-15: --“Trouxeram algumas crianças para que 
(jesus) lhes impusesse as mãos e orasse; mas os dis-
cípulos os repreendiam. Jesus porém lhes disse: Dei-
xai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, 
porque dos tais é o reino dos céus”. E já havia dito; 
--“Em verdade vos digo que, se não vos converterdes 
e não vos tornardes como crianças, de modo algum 
entrareis no reino dos céus”. (Idem, cap. 18:3). As 
crianças, nos primeiros 10 anos de idade ainda não 
têm capacidade de compreender a diferença entre o 
Bem e o Mal, mas deus, que as ama, as receberá no 
reino dos céus e as cobrirá com a majestade da sua 
glória se morrerem, e o seu amor lhes dará o lugar 
para progredirem no caminho da eternidade.
   É verdade que nem todas, em vida terrena, são 

rebeldes no procedimento, e o dever da educação e 
castigo corretivo é tão necessário para as mães como 
para os pais, no flagelo temperado pelo amor que 
lhes têm. Os Himbas procediam de modo diferente 
quando as mães ameaçavam os filhos dizendo-lhes: 
--“Vou dizer a teu pai o que tu fizeste, e ele te vai 
castigar para teres juízo…—um erro tremendo, sem 
a educação que deve terminar com um carinho edu-
cativo com palavras amorosas para a criança verificar 
o mal que fez.
Tem havido crianças beneficiadas pelos dons que 

denunciam a sua capacidade pela música que apren-

dem e executam, artes que os adultos invejem, e 
atenção a tudo que as rodeia, mesmo aparelhos que 
desmontam para bem conhecerem e tornam a montar. 
Um instinto que vem do céu para apreciar. Sabemos 
de uma criança que aprendeu os hinos que sua mãe 
canta na igreja dirigida por um pastor nosso amigo, 
em Portugal, e é uma beleza espiritual para os cole-
gas da Escola dominical, e um enlevo célico no culto 
para gente adulta. outra criança, no Brasil, apren-
deu temas, direção e gestos para assuntos bíblicos, 
e se atreve a pregar, de modo que atinge o coração 
de pessoas para aceitarem jesus como seu salvador. 
“Notícia Cristiana”, que a Internet está enviando para 
muitos assinantes, informou que um menino de 10 
anos foi sequestrado nos estados unidos, e no carro 
de seus captores se assustou muito porque lhe apon-
taram armas para o matar; mas começou a cantar 
hinos de graça divina e aqueles que o sequestraram 
lhe ordenaram que se calasse, mas ele não obedeceu. 
Após três horas de suplício, maior para os seques-
tradores, que tremiam… estes entenderam libertá-
-lo e telefonar aos pais para ir busca-lo. os seus pais 
pertenciam à igreja batista de Monte carmelo, e o 
coração se lhes inundou de júbilo, como se fossem 
gotas vindas do céu! Os periódicos alertam por toda 
a parte para haver vigilância sobre as crianças. Sabe-
mos de outros casos interessantes. as adolescentes, 
meninas ou rapazes, correm riscos terríveis porque 
Lucifer espreita para os atrair de muitos modos, e até 
abandonarem o lar onde nasceram. Há muitos lares 
onde não se fala sobre o “Reino de Deus”, e as mães, 
como os pais, vivem pelo trabalho que enriquece, e 
Lucifer oferece algo que parece mais, porém ilude,,, 
Um dia os fariseus interrogaram Jesus “quando viria 
o reino de deus; jesus lhes respondeu: o reino de 
Deus não vem com aparência. Nem dirão: Ei-lo aqui! 
ou: lá esta! porque o reino de deus, dentro de vós, 
está ao vosso alcance” (Lucas: 17:20-21). “Contudo 
não quereis vir a mim para terdes vida. (…) eu vim 
em nome de meu pai, e não me recebeis; se outro vier 
em seu próprio nome, certamente o recebereis (joão 
5: 40,43). Não só os adolescentes correm riscos gra-
ves, mas os adultos, em bom número, nem sequer se 
dão conta que estão “mortos em delitos e pecados”.
“A criança se dá a conhecer pelas suas ações (quan-

do é bem educada pela família) se o que faz é puro 
e reto” (Prov. 20:11). Porém pode acontecer que seja  
um menino ou menina sem fé, porque os pais não 
a tinham. Menno simons, pastor menonita, escreveu 
nos seus “extratos dos livros” sobre a salvação das 
crianças: --“Apesar das crianças não terem fé, nem 
recebido o batismo, não se pense que por isso estão 
perdidas. 
Oh não! São salvas porque têm a promessa divi-

na, de que, delas é o Reino dos céus, pela Graça 
de Jesus cristo” (Página 118, extrato 20). O Além 
das crianças é glorioso!

J. J. MARqUES DA SiLVA

a era Do saque

Passámos recentemente o 25 de Abril e no dia 
seguinte à edição deste jornal será o dia do 

trabalhador em Portugal. 
Julgo que em nenhuma época se consagrou tantos 

dias a ideais de liberdade, igualdade e fraternidade 
como atualmente e no entanto verifica-se que os mes-
mos atores de sempre, mascarados agora por novas 
personagens, insistem em estagnar a Humanidade 
nas mesmas acanhadas estâncias do passado, agora 
apenas revestidas com uma série de tecnologias co-
municativas e outras que nos ligam pelo mundo fora. 
contudo, nunca o ser individual esteve tão longe do 

seu semelhante na medida em que o individualismo 
destruiu a ideia de que o que interessa é a própria 
pessoa em detrimento do grupo e ambiente em que 
se insere. países que se digladiaram por ideais de 
igualdade apresentam agora reversos espetaculares. 
Verificamos a China e a Rússia atuais, fazendo-se no 
passado baluartes fanáticos do ideal comunista,  in-
vertendo a sua marcha para uma oligarquia de pou-
cos que saca os muitos. 
O Médio Oriente prossegue as suas marchas mili-

tares incessantes, em busca de uma supremacia de 
ideais, misturada com uma oligarquia reinante, que 
destrói o espírito Humano e saca de recursos os seus. 
Temos a África, continente por demais sacrificado ao 
sabor de oligarquias que pretendem sacar os recursos 
naturais e a pouca humanidade que existe naqueles 
povos vivendo a penúria. 
Na Ásia, continente com intensas divisões latentes 

entre seus povos, temos disputas a nível nacional e 
internacional, incendiadas por medos pretéritos, pela 
conquista desenfreada de supremacia sobre o vizinho 
ou vizinhos, e no seio de cada um daqueles povos. 
Temos a América do Sul e a América Central, her-
deiras do mais apaixonado sangue latino do qual se 
originaram juntamente com os indígenas locais, na 
luta incessante contra o desequilíbrio dos interesses 
particulares de poucos que pretendem sacar os res-
tantes. Na América do Norte temos a exploração dos 
recursos naturais, a exploração do consumismo de 
povos embriagados pelo sentido da posse, cenário 
que se assemelha à europa onde apesar do esforço 
estoico de alguns, a tão aclamada solidariedade ainda 
se encontra longe de conquistada. europa esta onde 
os países com mais peso político, financeiro e econó-
mico ditam e contraditam o que lhes bem apraz, sem 
se preocuparem em dar o exemplo de solidariedade e 
apoio junto das suas populações. 
Enquanto isto ocorre a “céu aberto”, a população 

prossegue inebriada pela posse do último modelo 
de automóvel, casa, vestuário, telemóvel e outros. 
Inebria-se também com a ilusão da conexões interna-
cionais que certos softwares permitem, onde jovens e 
menos jovens, iludidos pela pretensa gratuitidade de 
serviço, são apenas usados como veículo para propa-
ganda, em vez de se ver enaltecida a ideia de que a 
Humanidade se encontra toda ela interligada. 
Vemos os idosos digladiarem-se por apoio e suporte 

gratuitos sem se interessarem dos menos jovens que 
sustentam o sistema, ou como se pode fazer um sis-
tema sustentável. 
Verificamos os menos jovens, ansiosos por vi-

venciar a sua juventude ou aquela que lhes resta, 
preocupados pelo esforço a que são obrigados sem 
olharem nos mais idosos que se podem encontrar 
desapoiados. 
E nisto tudo, os ideais são despidos, torturados e 

mortos, servindo apenas de bandeira efémera nas 
conquistas particulares. não quero que se realce o 
pessimismo, contudo sem olharmos de frente para 
a realidade, assumi-la e trabalhar pelas soluções, 
não passaremos de medievais apenas travestidos 
pela evolução tecnológica numa era de saque.
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micHaeL scHumacHer
acorDou Do coma
De acordo com Sabine Kehm, porta-voz da fa-

mília de Michael Schumacher, o ex-piloto ale-
mão terá despertado do coma e conheceu mulher. 
A notícia foi divulgada pela televisão alemã.
“Há pequenos progressos que nos alegram muito 

e também nos dão muitas esperanças”, afirmou. Se-
gundo Sabine, os momentos de consciência são bre-
ves porque em seguida volta a dormir. “Este tipo de 
situação já era prevista. 

a recuperação será demorada e difícil”, observou a 
porta-voz.
o heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael 

Schumacher está hospitalizado há três meses em 
grenoble, no Leste da França, por um grave acidente 
de esqui. 
Desde o mês de março, Schumacher apresentava si-

nais de recuperação. 

o maior progresso veio no começo de abril, quando 
o piloto já tinha momentos de consciência.A impren-
sa inglesa informou, ainda no mês de abril, que a es-
posa de schumacher, corinna, estaria preparando um 
cômodo para levar Schumacher de volta para casa, 
já que os médicos não teriam dado muitas esperan-
ças quanto à recuperação do ex-piloto. a hipótese foi 
totalmente descartada pela porta-voz Sabine Kehm.
Schumacher se acidentou no dia 29 de dezembro ao 

bater a cabeça enquanto esquiava. 
o piloto sofreu um traumatismo craniano e chegou a 

ser submetido a duas cirurgias para o dreno de hema-
tomas cerebrais e a redução de pressão intracraniana. 
No fim do mês de janeiro, um comunicado oficial 

confirmou que os médicos já estavam reduzindo 
os sedativos dele.

os Jogos sem os quais
a viDa De mourinHo
não era a mesma
Treinador português joga na quarta-feira um 

daqueles jogos que não são como os outros, 
apesar de ja ter vindo aliviar a pressão. Recorda-
mos alguns dos que foram especiais.
No final do At. Madrid-Chelsea, José Mourinho re-

feriu que quem pensou que este seria «o jogo de uma 
vida» passou a ter de contar com a segunda mão em 
stamford Bride, na próxima quarta-feira para jogá-
-lo. No final do Liverpool-Chelsea deste domingo, o 
treinador português retirou um pouco a carga dramá-
tica à definição do jogo da Liga dos Campeões.
«Não é o jogo das nossas vidas porque tivemos jo-

gos semelhantes», diz Mourinho no pós- vitória por 
2-0 em Liverpool. E na vida do treinador luso tem 
havido vários sem os quais essa vida não seria mes-
ma, como como ele nos dá a conhecê-la – como ele 
voltou a mostra no final do jogo de Anfield Road.
Ao recordar alguns desses jogos da vida de José 

Mourinho fazemos a primeira paragem no estádio da 

Luz, em 2000. A vitória por 3-0 sobre o Sporting aca-
bou por ser o último jogo do então jovem treinador 
ao serviço dos encarnados.
a renovação não foi aceite pela nova direção e abri-

ram-se as portas de alvalade. para onde acabou por 
não ir porque nem todos mostraram a mesma vontade 
em recebê-lo depois dos festejos que Mourinho – já à 
sua maneira efusiva – tinha feito aquando do terceiro 
golo do Benfica.
« acontecem tantas coisas na nossa carreira que 

nunca se sabem, que estiveram para acontecer e não 
se sabem e que podem estar para acontecer por dias e 
também não se imagina. Eu sou sempre um defensor 
dos clubes, acima dos treinadores e dos jogadores. 
estive a minutos de ser o treinador do sporting, mas 
nunca fui», assumiu em 2013.
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mAjor leAgue Soccer (uSA)

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Sporting KC 6 3 2 1 9 4 11
2-Columbus Crew 6 3 2 1 9 6 11
3-Toronto FC 6 3 0 3 6 7 9
4-DC United 6 2 2 2 6 7 8
5-NE Revolution 7 2 2 3 5 9 8
6-Philadelphia U. 8 1 5 2 9 10 8
7-Houston Dynamo 6 2 1 3 7 8 7
8-NY Red Bulls 7 1 4 2 8 11 7
9-Chicago Fire 7 0 6 1 10 11 6
10-Impact Montréal  7 0 3 4 6 14 3

grupo eSte

P Equipa J V E D GM  GS P

1-FC Dallas 7 5 1 1 17 10 16
2-Seattle Sounders 7 4 1 2 14 11 13
3-Real Salt Lake 7 3 4 0 11 6 13
4-Colorado Rapids 6 3 2 1 8 5 11
5-Vancouver W. 7 2 3 2 10 8 9
6-LA Galaxy 5 2 2 1 7 4 8
7-Chivas USA 7 1 3 3 8 13 6
8-Portland Timbers 7 0 4 3 8 12 4
9-SJ Earthquakes 5 0 3 2 5 7 3

grupo oeSte

chivas usA 1-2 seattle 
real salt lake 1-0 portland 
fc Dallas 2-1 toronto fc
sporting Kc 4-0 montréal

columbus crew 1-1 Dc united
vancouver 2-2 lA galaxy

colorado 0-0 sj Earthquakes
philadelphia union 0-0 Houston 
chicago fire 1-1 NE revolution 
Ny red bulls 2-1 philadelphia

reSultAdoS
QuArtA-fEIrA 23 AbrIl DE 2014
19:30 New york - Houston
sábADO, 26 AbrIl DE 2014
16:00 seattle - colorado
16:00 montreal - philadelphia
19:00  D.c. - fc Dallas
19:30 columbus - New york
19:30 New England - sporting Kc
21:30 real salt lake - vancouver
22:30 san jose - chivas usA
DOmINgO 27 AbrIl DE 2014
15:00 Houston - portland 

7ª jornAdA

 p j v E D
1-liverpool 80 36 25 5 6
2-chelsea 78 36 24 6 6
3-Manchester City 77 35 24 5 6
4-Arsenal 73 36 22 7 7
5-Everton 69 36 20 9 7
6-Tottenham 66 36 20 6 10
7-Manchester United 60 35 18 6 11
8-Southampton 52 36 14 10 12
9-Newcastle 46 36 14 4 18
10-Stoke City 44 36 11 11 14
11-Crystal Palace 43 36 13 4 19
12-Swansea City 39 36 10 9 17
13-Hull City 37 35 10 7 18
14-West Ham 37 36 10 7 19
15-West Bromwich 36 35 7 15 13
16-Aston Villa 35 35 9 8 18
17-Sunderland 32 35 8 8 19
18-Norwich City 32 36 8 8 20
19-Fulham 31 36 9 4 23
20-Cardiff City 30 36 7 9 20

Inglaterra
PremIer league

cAmpeonAtoS europeuS - clASSificAção

 p j v E D
1-Atlético madrid 88 35 28 4 3
2-barcelona 84 35 27 3 5
3-Real Madrid 82 34 26 4 4
4-Athletic 65 35 19 8 8
5-Sevilla 59 35 17 8 10
6-Real Sociedad 57 35 16 9 10
7-Villarreal 52 35 15 7 13
8-Valencia 45 35 12 9 14
9-Rayo Vallecano 43 35 13 4 18
10-Celta de Vigo 43 35 12 7 16
11-Levante 42 35 10 12 13
12-Espanyol 41 35 11 8 16
13-Málaga 41 35 11 8 16
14-Granada 37 35 11 4 20
15-Elche 36 35 8 12 15
16-Osasuna 35 35 9 8 18
17-Getafe 35 35 9 8 18
18-Almería 33 35 9 6 20
19-Valladolid 32 34 6 14 14
20-Real Betis 22 35 5 7 23

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-paris sg 83 35 25 8 2
2-monaco 75 35 22 9 4
3-Lille 67 35 19 10 6
4-Saint-Étienne 60 35 17 9 9
5-Lyon 58 35 16 10 9
6-Marseille 53 35 14 11 10
7-Bordeaux 48 35 12 12 11
8-Stade de Reims 45 35 11 12 12
9-Toulouse 45 35 11 12 12
10-Nantes 44 35 12 8 15
11-Bastia 44 35 12 8 15
12-Lorient 43 35 11 10 14
13-Montpellier 42 35 8 18 9
14-Nice 42 35 12 6 17
15-Rennes 40 35 9 13 13
16-Guingamp 38 35 10 8 17
17-Évian TG 38 35 9 11 15
18-Sochaux 34 35 8 10 17
19-Valenciennes 29 35 7 8 20
20-AC Ajaccio 20 35 3 11 21

França
lIgue 1

 p j v E D
1-juventus 93 35 30 3 2
2-roma 85 35 26 7 2
3-Napoli 69 35 20 9 6
4-Fiorentina 61 35 18 7 10
5-Internazionale 57 35 14 15 6
6-Torino 52 35 14 10 11
7-Hellas Verona 52 35 16 4 15
8-Lazio 52 35 14 10 11
9-Parma 51 35 13 12 10
10-Milan 51 35 14 9 12
11-Atalanta 47 35 14 5 16
12-Sampdoria 44 35 12 8 15
13-Genoa 40 35 10 10 15
14-Cagliari 39 35 9 12 14
15-Udinese 39 35 11 6 18
16-Chievo 30 35 8 6 21
17-Sassuolo 28 35 7 7 21
18-Bologna 28 35 5 13 17
19-Livorno 25 35 6 7 22
20-Catania 23 35 5 8 22

ItálIa
serIe a

 p j v E D
1-b. münchen 84 32 27 3 2
2-b. Dortmund 65 32 20 5 7
3-Schalke 04 58 32 17 7 8
4-Bayer Leverkusen 55 32 17 4
5-VfL Wolfsburg 54 32 16 6 10
6-B. M’gladbach 52 32 15 7 10
7-FSV Mainz 05 50 32 15 5 12
8-FC Augsburg 46 32 13 7 12
9-TSG 1899 41 32 10 11 11
10-Hertha BSC 41 32 11 8 13
11-E. Frankfurt 36 32 9 9 14
12-SC Freiburg 36 32 9 9 14
13-Hannover 96 36 32 10 6 16
14-Werder Bremen 36 32 9 9 14
15-VfB Stuttgart 32 32 8 8 16
16-Hamburger SV 27 32 7 6 19
17-FC Nürnberg 26 32 5 11 16
18-E. Braunschweig 25 32 6 7 19

alemanha
BundeslIga

DAniEL LOUREiRO

cHegou a Primavera

O Impacto conseguiu enfim registar a sua pri-
meira vitoria esta época. O onze montrea-

lense venceu por 1-0 o Union de Filadelfia no seu 
primeiro jogo no Estádio Saputo. 
o publico esteve em bom numero mesmo com uma 

chuva constante durante 90 minutos. Felipe Martins 
foi autor do unico tento do jogo depois de um remate 
forte de patrice Bernier que o guarda-redes Zac Ma-
cMath nao conseguio controlar e o pequeno brasilei-
ro empurrou para o fundo das redes. a celebração de 
Felipe é que pode ser mais trabalhada, um bailarino à 
brasileiro com estilo. o impacto entrou para vencer o 
jogo, jogou com dois avançados e Bernier estava mais 
virado para o ataque. o jogo quase começou mal para 
o Impacto depois de um pontapé de canto muito pe-
rigoso. Jack Mac e Di Vaio movimentaram-se muito 
na frente de ataque, trocaram de posição varias vezes 
para criar uma certa confusão na defesa adversaria. o 
Union de Filadelfia esteve bem no jogo e o ex-Impac-
to, Andrew Wenger, tentou criar dificuldades a defesa 
montrealense. troy perkins fez uma enorme defesa 
sobre Wenger para permitir ao Impacto de ter os três 

pontos. no segundo tempo, o impacto esteve o jogo 
mais ou menos controlado. Felipe isolou Marco di 
Vaio mas um fora de jogo muito duvidoso tirou um 
golo ao italiano. Pela primeira vez esta época, Troy 
perkins não concede golos ao adversário nem a de-
fesa que tinha sido até agora muito desastrosa. Jeb 
Brovsky foi titular neste jogo em vez de eric Miller 
que viu o jogo do banco de suplentes. 
o arbitro do jogo queimou o encontro na segunda 

parte com muitas paragens e certos cartões amarelos 
duvidosos com faltas inexistentes, etc. o impacto 
pode agora respirar mais fundo por que já têm uma 
primeira vitoria esta época. Como disse mais a cima: 
chegou a primeira para os azuis e pretos. Agora é pre-
ciso construir sobre esta vitoria para criar moral, um 
jogo é só um jogo, e como não fico muito convencido 
é preciso trabalhar forte para manter a sequencia vi-
toriosa. 
Próximo jogo: quarta-feira dia 7 de Maio contra 

o vencedor do Edmonton vs Ottawa para o cam-
peonato canadiano. Para a MLS, o próximo jogo é 
dia 10 de maio contra o Sporting Kansas city no 
estádio Saputo às 16h.
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1-Moreirense 75 40 20 15 5 63 24
2-FC Porto B 71 40 21 8 11 55 40
3-Penafiel	 69	 40	 17	 18	 5	 44	 22
4-Benfica	B	 66	 40	 19	 9	 12	 74	 54
5-Sporting B 66 40 19 9 12 59 49
6-Desp. Aves 65 40 18 11 11 40 32
7-Portimonense 64 40 18 10 12 55 45
8-Chaves 63 40 18 9 13 55 54
9-Tondela 59 40 16 11 13 40 35
10-Ac. Viseu 54 40 16 6 18 41 38
11-Farense 54 40 14 12 14 43 42
12-U. Madeira 51 40 14 9 17 48 43
13-Beira-Mar 50 40 13 11 16 41 45
14-Feirense 48 40 10 18 12 38 43
15-Leixões 46 40 13 7 20 41 55
16-Trofense 46 40 11 13 16 36 60
17-Santa Clara 44 40 12 8 20 36 45
18-SC Braga B 44 40 12 8 20 45 56
19-UD Oliveirense 44 40 12 8 20 53 73
20-Sp. Covilhã 44 40 12 8 20 32 49
21-Marítimo B 42 40 11 9 20 37 54
22-Atlético CP 40 40 9 13 18 32 50

  P J V E D GM GS

1-Benfica	 73	 28	 23	 4	 1	 56	 15
2-Sporting 66 28 20 6 2 53 18
3-FC Porto 58 28 18 4 6 54 22
4-Estoril Praia 50 28 14 8 6 40 25
5-Nacional 44 28 11 11 6 42 31
6-Marítimo 37 28 10 7 11 38 43
7-SC Braga 36 28 10 6 12 38 35
8-V. Setúbal 35 28 9 8 11 37 39
9-Académica 33 28 8 9 11 21 33
10-V. Guimarães 31 28 9 4 15 29 35
11-Rio Ave 31 28 8 7 13 21 34
12-Arouca 28 28 7 7 14 27 41
13-Gil Vicente 28 28 7 7 14 22 36
14-Belenenses 24 28 5 9 14 17 32
15-P. Ferreira 23 28 6 5 17 26 55
16-Olhanense 21 28 5 6 17 18 45

  P J V E D GM GS

v. guimarães 2-3 Arouca
marítimo 3-1 Académica
p. ferreira 0-5 Nacional

gil vicente 0-0 Estoril praia
belenenses 0-1 sporting
Benfica 2-0 Olhanense
v. setúbal 1-1 sc braga

fc porto 3-0 rio Ave

reSultAdoS

Benfica B 0-2 Farense
Portimonense 4-0 Ac. Viseu
Trofense 3-0 UD Oliveirense
Desp. Aves 1-0 Sp. Covilhã

Leixões 1-0 Tondela
Atlético CP 1-0 Feirense
Beira-Mar 0-0 U. Madeira

Penafiel 1-2 Chaves
Sporting B 3-3 FC Porto B
SC Braga B 4-2 Marítimo B
Santa Clara 0-1 Moreirense

reSultAdoS PróximA jornAdA
Chaves - Portimonense 04/05  11:00
Ac. Viseu - Santa Clara 04/05  11:00
Farense - Trofense 04/05  11:00
Tondela - Desp. Aves 04/05  11:00
Sp. Covilhã - Leixões 04/05  11:00
UD Oliveirense - Atlético CP 04/05  11:00
Feirense -Beira-Mar 04/05  11:00
U. Madeira - Penafiel 04/05  11:00
Marítimo B - Moreirense 04/05  11:00
Sporting B - Benfica B 04/05  11:00
FC Porto B - SC Braga B 04/05  11:00

Nacional - Sporting  03/05  13:30
Benfica - V. Setúbal  04/05  13:00
Rio Ave - P. Ferreira  04/05  13:00
Olhanense - FC Porto 04/05  13:00
Arouca - Gil Vicente  04/05  13:00
Académica - V. Guimarães  04/05  13:00
Estoril Praia - Belenenses  04/05  13:00
SC Braga - Marítimo 04/05  13:00

* Hora de montreal

30ª jornAdA

ligA doS cAmPeÕeS

tAÇA de PortugAl - meiAS-FinAiS

tAÇA dA ligA - meiAS-FinAiS

SC Braga - Rio Ave  0-0   0-2
FC Porto - Benfica  1-0   1-3

Rio ave 2-1 SC Braga
FC Porto 0-0 (3-4) G.P. Benfica

QuArtOs-DE-fINAl 1ª Mão       2ª Mão
Barcelona - Atlético Madrid          1-1        0-1
Man. United - Bayern München         1-1        1-3
Paris SG - Chelsea          3-1        0-2
Real Madrid - Borussia Dortmund         3-0        0-2
mEIAs-fINAIs
Atlético Madrid -Chelsea          0-0   30/04  14:45
Real Madrid - München          1-0        4-0

ueFA euroPA leAgue
QuArtOs-DE-fINAl 1ª mão       2ª mão
Lyon - Juventus           0-1  10/04  15:05
AZ Alkmaar - Benfica          0-1  10/04  15:05
FC Basel - Valencia          3-0  10/04  15:05
fc porto - Sevilla          1-0  10/04  15:05
mEIAs-fINAIs
Benfica - Juventus          2-1  01/05  15:05
Sevilla - Valencia           2-0  01/05  15:05

15 goLos: cristiano ronaLDo
Já não tem iguaL na História
Da cHamPions
cristiano Ronaldo marcou, 

esta terça-feira, mais um 
golo na Liga dos campeões, 
frente ao bayern Munique, 
batendo o recorde do total de 
golos numa época na compe-
tição.
O português assinou o tercei-

ro do real Madrid em Muni-
que passando a contar com 15 
golos em dez jogos, ultrapas-
sando em definitivo Altafini e 
Leo Messi, com 14.  
em mais uma temporada ex-

traordinária, o internacional 
português só não marcou na 
primeira mão das meias-finais, 
frente a este mesmo Bayern. o 
golo foi de Benzema. 
Jose Altafini, antigo avançado 

do Milan, tinha marcado cator-
ze golos na edição da taça dos 
Campeões de 1962/63. Uma 
marca igualada por Leo Messi, 
no Barcelona, em 2011/12. 

fc Porto regressou ao 
trabaLHo sem quaresma
O plantel do Fc Porto 

regressou ao trabalho 
na manhã desta terça-feira, 
depois de ter sido eliminado 
pelo Benfica nas meias-finais 
da Taça da Liga, através 
do desempate da marca de 
grande penalidade.
Luís castro orientou uma 

sessão à porta fechada, já para 
preparar a visita ao olhanense, 
da penúltima jornada da Liga. 
ricardo Quaresma esteve au-
sente, em tratamento e repouso 
devido a uma mialgia na face 
posterior da coxa direita. Hel-
ton continua a recuperar da in-
tervenção cirúrgica ao tendão 
de aquiles.
o Fc porto já não pode sair 

do terceiro lugar da Liga, pelo 
que os dois últimos jogos da 
época servem apenas para 
«cumprir calendário», por as-
sim dizer.

Mangala, alex sandro e jo-
sué não podem jogar no Algar-
ve, uma vez que cumprem um 
jogo de castigo.
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Fc PORTO-bEnFicA, 0-0, 3-4 APóS G.P. 

Lei De murPHy no Dragão
«Tudo o que puder correr mal, vai correr mal, no 

pior momento possível»
a Lei de Murphy a ecoar nos corredores do está-

dio de Dragão após o clássico frente ao Benfica. O 
novo campeão nacional segue para as finais da Taça 
da Liga e da taça de portugal à custa de um Fc porto 
a necessitar urgentemente de uma terapia de choque.
a decisão surgiu nas grandes penalidades e castiga 

uma formação portista sem engenho nem arte para 
superar um adversário em inferioridade numérica du-
rante uma hora de jogo. aliás, a questão psicológica 
não pode ser relativizada: este porto está doente.
Do outro lado surgiu um Benfica a esbanjar confian-

ça. Inverteu-se a tendência dos últimos anos. A equi-
pa de jorge jesus cresceu com a expulsão de steven 
Vitória – irónico, não? – e não sentiu tantas dificulda-
des na etapa complementar. 
Face ao desenrolar do encontro e ao antecedente na 

taça de portugal, em que o Fc porto caiu perante um 
Benfica com dez, a maioria dos apostadores colocaria 
as suas fichas nos encarnados. A sorte é de quem mais 

procura.
Garay até foi o primeiro a falhar mas Jackson Mar-

tínez confirmou uma jornada horrível e fez o mes-
mo. primeira oportunidade falhada. Mais à frente, 
Fabiano defende o remate de André Gomes e o Dra-
gão foge da felicidade novamente. oblak responde e 
trava o ensaio de Maicon. ivan cavaleiro não treme, 
ao contrário de Fernando, porque tudo no Fc porto, 

hoje em dia, é falta de confiança.
Mais um sucesso bastante festejado pela equipa de 

Jorge Jesus. Afinal, teve como palco o Estádio do 
Dragão e permite ao Benfica manter o sonho do ple-
no. a Liga está garantida, as pernas de unidades in-
fluentes estão frescas para a segunda mão das meias-
-finais da Liga Europa e há duas finais agendadas 
com o rio ave: taça da Liga e taça de portugal.
para o Fc porto, a supertaça de portugal parece ar-

gumento curto, muito curto. 
Mais um aspeto a confirmar a Lei de Murphy: neste 

momento decisivo, nem os dragões com rendimento 
mais elevado apresentaram o nível habitual. jackson 
e Quaresma - lesionou-se nos primeiros minutos e 
parece ter acusado isso mesmo - não desequilibra-
ram, Fernando falhou o derradeiro castigo máximo.

STEVEn nÃO DAnçOU O cHA cHA cHA
Luís castro apresentou o melhor Fc porto possível, 

ou pelo menos os nomes que lhe davam mais con-
fiança para o clássico, enquanto Jorge Jesus priori-
zou a visita à juventus e fez descansar mais de meio 
Benfica.
Steven Vitória e Jardel formaram uma inusitada du-

pla de centrais no estádio do dragão. a equipa encar-
nada demonstrou alguma tranquilidade nos primeiros 
minutos de jogo mas viria a acumular erros incontá-
veis no processo defensivo.
rapidamente, o Fc porto montou o cerco a jan 

Oblak e foi aproveitando as falhas. Silvestre Varela 
deu o sinal, Hector Herrera seguiu a lógica e o golo 
parecia uma inevitabilidade. Porém, Jackson Mar-
tínez estava em processo de divórcio com a baliza 
contrária.
em cinco minutos, o avançado colombiano falhou 

duas oportunidades soberanas. na primeira, pode 
queixar-se de um passe desajustado de Herrera – o 
mexicano é um poço de força mas nem sempre toma 

as melhores decisões no último passe.
Já perto da meia-hora, de novo Héctor Herrera a ex-

plorar uma cratera no lado direito do Benfica, sem 
o devido acompanhamento de André Gomes. Porém, 
Defour não deu a melhor sequência ao lance, atiran-
do para fora.
a defesa do novo campeão nacional tremia. steven 

Vitória transmitia pouca segurança ao setor e termi-
nou um final de tarde errático com uma entrada mal 
medida sobre Jackson Martínez. Ao minuto 31, Cha 
cha cha foi mais rápido que o central e caiu no limite 
da área, ainda do lado de fora. Expulsão justificada.

bEnFicA cREScEU 
EM inFERiORiDADE nUMéRicA
Curiosamente ou nem por isso, o Benfica denotou 

mais coesão a partir desse instante. pouco depois, 
foi Alex Sandro a protagonizar um lance polémico, 
desviando com o braço junto à linha da grande área 
portista. jackson Martínez, a caminho do intervalo, 
ainda falhou mais uma clara ocasião de golo. o Fc 
Porto, porém, estava em contra-ciclo.
Jorge Jesus ajustou a sua estratégia de imediato, sa-

crificando Lima para lançar Garay e completar nova-
mente o setor defensivo. cardozo, sem grande mobi-
lidade, era agora a unidade mais adiantada.
o estádio do dragão aguardava por uma reentra-

da forte do Fc porto mas isso não aconteceu. aliás, 
Luís castro sentiu necessidade de trocar defour por 
Quintero para ter outra capacidade de penetração, 
isto depois de um remate perigoso do belga ter sido 
desviado por jackson.
seria precisamente Quintero a iniciar uma rara mo-

vimentação perigosa da formação azul e branca na 
etapa complementar. A tabela com Herrera provocou 
um desequilíbrio, Quaresma tirou o cruzamento mas 
Jackson Martínez, em final de tarde para esquecer, 
cabeceou por cima
GRAnDE PEnALiDADES 
cOM ESTRAnHA nATURALiDADE
os adeptos portistas lamentavam a falta de inspira-

ção das principais unidades, com ricardo Quaresma 
a seguir a mesma linha, e o extremo português viria 
a ser substituído ao minuto 71. Pelo caminho, uma 
provocação dos benfiquistas e um beijo na camisola. 
entrou ghilas.
O Benfica sentia-se mais confortável nesta realida-

de, aceitando o seu papel e denotando tremenda ca-
pacidade de sacrifício. jorge jesus refrescou a equipa 
com Enzo Pérez e Markovic. Jan Oblak – a melhor 
unidade encarnada no dragão – foi servindo para as 
encomendas que iam chegando agora a um ritmo de-
crescente.
com estranha naturalidade, o encontro cami-

nhou para as grandes penalidades. Uma vez mais, 
o Fc Porto não demonstrou capacidade para 
aproveitar a vantagem numérica no clássico. E as-
sim sendo, entregou o favoritismo no momento de-
cisivo para o Benfica. A fortuna estava claramente 
do lado encarnado. Como se veio a confirmar.
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