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desportos 3 TV ecrã gigante

Feliz dia das mães
Haverá uma ementa

especial para este dia
reservar com
 antecedência

7467 st-Hubert
Tel.: 514.277.6083
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CRÓNICA

AgeNdA ComUNITáRIA

Membro
oficial

Passeio a ottawa
“festival das tulipas”

O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal organiza 
uma excursão a Ottawa, ao festival das tulipas,no dia 10 de 
maio. A partida será do CASCM às 7h30 e o regresso às 
19h30. As pessoas com 55 anos e mais interessadas em 
participar nesta excursão, deverão contactar com o CAS-

CM. Para mais informações: 514-842-8045.

dia das mães no
Clube Portugal de montreal

O Clube Portugal de Montreal organiza no dia 13 de Maio 
de 2012 um almoço, a partir das 13h00, na sua sede. 
Ementa: Entrada de lagosta com salada russa, sopa, bi-
finhos de vitela e sobremesa mousse de queijo. preço: 
sócios 20 mães, n/sócio 25 mães, crianças até aos 12 

anos 12.50 mães. Para reservas ou informações: 514-844-1406.

Jantar da sexta-feira
LaGOsta GreLHada 

 OU steaK GreLHadO COM saLada
abertO tOdOs Os dias, Cartas, dóMinó

dia da mãe no Clube oriental
O Clube Oriental Português de Montreal organiza no saba-
do, dia 12 de Maio celebra o Dia da Mãe com a música a 
cargo de DJ JG Night Productions de Jeff Gouveia e tam-
bém um grupo de danças da rússia. Ementa: Entrada de 
sopa, salada e Filet-Mignon sobremesa e café. Para mais 
informações ou reservas, 514-342-4373.

Texto de Augusto Machado

Condições de trabalho e a oCde

Os funcionários públicos portugueses são os que 
menos horas trabalham num grupo de 33 países 

(que fazem parte da (OCDE), revela um estudo feito 
pela mesma organização, que surge na altura em que 
o Governo quer avançar com medidas que aumentam 
o tempo de trabalho. De acordo com a organização, 
os trabalhadores da administração central dedicam, 
em média, 1545 horas por ano ao trabalho, menos 
7% que a vizinha Espanha, menos 11% face à média 
da OCDE e 15% menos que a Alemanha que está no 
topo da lista com 1840 horas por ano. Por sua vez, 
os sindicatos portugueses contestam que, “não é por 
trabalhar mais que se trabalha melhor e que a função 
pública portuguesa é produtiva e crucial num país 
pobre à escala europeia”.
Entretanto, o Governo português prepara-se para 

introduzir alterações profundas que visam alterar a 
forma de trabalho da função pública – reduzir pesso-
al e salários e aumentar a produtividade do sector pú-
blico. A OCDE, que produz muitos dos indicadores 
usados pelo Executivo no enquadramento das opções 
de política e gestão de recursos humanos, avança, no 
estudo “Government at a Glance 2011”, algumas ex-
plicações para o caso de Portugal, o último da tabe-
la, como já referimos: “A semana de trabalho legal 
dos funcionários públicos é a mais baixa em França 
e Portugal, de 35 horas.” E a organização acrescenta: 
“As condições de trabalho – horários, duração das 
baixas por doença, férias e número de feriados – ten-
dem a ser mais atrativas no serviço público do que 
no privado em muitos países. Isso, juntamente com 
os salários mais elevados, tem sido importante para o 
sector captar os melhores quadros”, admite a OCDE.
“Um disparate total”, diz Jorge Nobre dos Santos, 

da  FESAP (UGT), o único sindicato que assinou 
acordos com o Governo anterior. “Sinceramente, não 
é por trabalharem menos que as pessoas são menos 
produtivas. Veja-se o caso dos professores. É das 
profissões mais exigentes, tem de haver pausas para 
preparar trabalho e tempos de descanso. Ensinar em 
Portugal não é como ensinar na Finlândia”, e acres-
centa, “o problema está na gestão dos recursos huma-
nos que é deficiente”.
O Governo de Lisboa pretende reduzir ao máximo 

essas diferenças e concluir o processo de convergên-
cia com o privado em praticamente todos os domí-
nios. Esta é a justificação para o conjunto de mudan-
ças que estão a ser negociadas. E, quando o processo 
ficar concluído, os funcionários públicos terão me-
nos quatro feriados e receberão metade do que ago-
ra ganham pelas horas extraordinárias. Mas há mais 
mudanças; a reorganização do tempo de trabalho vai 
também sofrer uma alteração profunda se, como o 
Governo pretende, avançar com  a negociação indivi-
dual de bancos de horas e a criação do banco de horas 
por grupo. O objetivo é fazer com que os horários 
possam prolongar-se por mais duas horas por dia até 
ao limite das 150 horas anuais.
Outra das mudanças propostas, tem a ver com a ne-

cessidade de reorganizar a oferta de recursos huma-
nos que incide sobre a mobilidade geográfica interna  
e temporária, mas estas últimas propostas foram re-
cebidas com fortes criticas pelos sindicatos. Do lado 
do Governo, o ministro das Finanças, Vitor Gaspar, 
diz: “O Governo quer aproximar o tempo de trabalho 
do sector público com o que se pratica no privado. E 
os sindicatos, com os níveis recordes de desemprego 
no país, terão espaço de manobra para resistir às mu-
danças que o Governo quer impor? É de lembrar que 
o desemprego na UE já ultrapassou os números da 
recessão dos anos 1930.

Viver é um evento inexplicável

Onde estão Napoleão Bonaparte, Hitler e Sa-
lazar?

Todos pareciam tão fortes, cada um a seu modo, uns 
na força física, outros na loucura. Por fim, todos su-
cumbiram ao caos da morte. Os anos passaram, e, 
eles se despediram do breve parênteses do tempo.
Viver é um evento inexplicável, mesmo quando 

sofremos, nos angustiamos e perdemos a esperança, 
somos complexos e indecifráveis.

Cada ser humano, possui uma história fascinante, 
independentemente dos seus erros, acertos, vitórias 
e derrotas.
Sem mesmo assim, poderem decifrar os fenómenos 

que transformam as crises de ansiedade, em prima-
veras de prazer. Todavia, um dia, essa personalidade 

experimenta o caos. A magnifica vida que possuímos, 
vai para a solidão de um túmulo. Desprecavida, en-
frenta o seu maior evento, o  seu capitulo final. Todo 
o dinheiro, fama, status, labutas não acrescentam um 
minuto à existência. O fim da vida, sempre perturbou 
o ser humano, dos primários aos intelectuais. Todos 
os heróis, se tornam frágeis crianças, no término da 
vida. A medicina luta desesperadamente para prolon-
gar a vida, e, dar qualidade a ela. As religiões têm a 
mesma aspiração, elas discorrem sobre o alívio da 
dor e a superação da morte.
Do ponto de vista cientifico, nada é tão drástico para 

o mundo das ideias que o 
esfacelamento cerebral. 
A memória se desorgani-
za, milhões de informa-
ções se perdem, os pen-
samentos se descolam da 
realidade, a consciência 
mergulha no vácuo da in-
consciência, onde, o tudo 
e o nada se tornam na 
mesma coisa. Devemos 
ter consciência que os 
problemas nunca vão de-
saparecer nesta sinuosa e 

bela existência. Podemos evitar alguns, outros porém 
são imprevisíveis.  Os problemas existem para ser re-
solvidos e não para nos controlar. A melhor maneira 
de ter dignidade diante das dificuldades e sofrimen-
tos existenciais é extrair lições deles. Caso contrário, 
o sofrimento é inútil.

José da Conceição

Filarmónica Portuguesa de mtl
Queremos agradecer os mordomos da Filarmónica Portuguesa de 
Montreal de 2012, José Tavares e Brian Fereira, dois jovens que fize-
ram um trabalho fantástico durante a semana e no sábado a orques-
tra da FPM que acompanhou a distribução das pensões foi, mais 
uma vez, um sucesso. Parabéns aos novos mordomos de 2013: 
Pedro e Sandra Tavares.

Atenção comerciantes 
da zona ottawa/
gatineau
O Jornal a Voz de Portugal tem o prazer 

de vos informar que este prestigioso 
semanário, encontra-se já disponível na 
vossa área, mais precisamente nos seguintes 
comércios: Mario’s Food Center em Ottawa 
situado no 381 McArthur Av  Vanier, 1-613-749-
1247; Boulangerie Lusa em Gatineau situado 
no 72 rue Dumas, 1-819-595-2651; Boulangerie 
Estoril em Gatineau situado no 89 rue Eddy, 
1-819-775-5002. Tomando em consideração 
a grande visibilidade que o nosso jornal lhes 
porporciona,será certamente uma óptima 
oportunidade para promoverem os vossos 
negócios através de publicidade nas páginas do 
nosso jornal. Para mais informações contacte: 
A administração da Voz de Portugal. 514-284-
1813; Tony Saragoça  514-616-9981; jornal@
avozdeportugal.com.

NoTA INFoRmATIVA
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Vidente médium Alhadj
Com 32 anos de experiência. Ele pode

ajudar a resolver todos os vossos
problemas, mesmo os casos mais

desesperados. Amor, infidelidade, sorte,
protecção e desespero, etc.

100% garantido

Tel.: 514-553-5975
Pagamento flexível

François Hollande eleito
Presidente da França

Festas do senhor
santo Cristo na Net
Um concerto de grupos vocais e instrumentais 

de alunos do Conservatório Regional de Pon-
ta Delgada vai abrir quinta-feira o programa das 
Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, as 
mais importantes festas religiosas que se realizam 
nos Açores. 
O concerto terá lugar na Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição, assinalando o início destas festas, cujos 
principais momentos serão transmitidos em direto 
pela Internet, tal como no ano passado, permitindo 
que possam ser acompanhados pelos emigrantes aço-
rianos espalhados pelo mundo.
A transmissão direta, disponível no endereço eletró-

nico www.santo-cristo.com, incluirá a Procissão da 
Mudança, a 12 de maio, a Solene Concelebração Eu-
carística e a Saída e Recolher da Veneranda Imagem 
do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a 13 de maio.
Com esta iniciativa, a Irmandade do Senhor Santo 

Cristo dos Milagres pretende promover as maiores 
festas religiosas que se realizam nos Açores e, em 
simultâneo, preservar uma das mais antigas tradições 
açoriana junto da diáspora.
As Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres atra-

em todos os anos a Ponta Delgada milhares de pere-
grinos oriundos de todas as ilhas do arquipélago, de 
vários pontos do país e das comunidades emigrantes.

sete maravilhas: Votação para eleger
as melhores praias já começou

O socialista François Hollande venceu a segun-
da volta das eleições presidenciais em Fran-

ça, com um resultado de 51,7% dos votos, de acor-
do com os últimos números oficiais.
O resultado confirma os diversos estudos de opinião 

publicados durante a campanha, que colocaram sempre 
François Hollande em primeiro lugar nas sondagens, 
com vantagem sobre Nicolas Sarkozy, apesar das varia-
ções a aumentar ou a diminuir as diferenças. A televisão 
pública francesa TF2 estima que a abstenção nesta elei-
ção tenha sido de 20,10 por cento, maior do que a de 

2007 (16 por cento), mas menor do que a de 1995 e de 
2002 (20,3 por cento). Nicolas Sarkozy, já admitiu hoje 
a derrota: «A responsabilidade deste falhanço é toda mi-
nha», disse o ainda Presidente, num discurso perante os 
seus apoiantes. Já a líder da extrema-direita francesa, 
Marine Le Pen, que conseguiu 17,9% na primeira volta 
das presidenciais, e que apelou ao voto em branco na 
segunda, afirmou que o novo Presidente «vai desiludir 
depressa»: «Como Nicolas Sarkozy, ele vai desiludir 
depressa, primeiro o seu campo político, depois a Fran-
ça», disse Marine Le Pen.

A votação das Sete Maravilhas, Praias de Por-
tugal arrancou hoje, dia em que a organiza-

ção divulgou as 21 finalistas a concurso. 
O Alentejo é a região mais representada na lista das 

finalistas candidatas às sete melhores praias do país, 
segundo informação disponibilizada pela organiza-
ção. A lista de finalistas, escolhida por um conjunto 
de 21 personalidades que selecionou três praias por 
cada categoria, tem, no mínimo, uma praia de cada 
uma das dez regiões administrativas do país. A região 
com maior número de praias finalistas é o Alentejo, 
com quatro praias, seguindo-se o Algarve, a Beira 
Interior, Lisboa e Setúbal, com três, Entre Douro e 
Minho e Trás os Montes e Alto Douro, com duas, e 
Açores, Estremadura, Ribatejo, Beira Litoral e Ma-
deira, com uma cada.
A votação irá decorrer até ao dia 07 de setembro e 

quem quiser participar pode fazê-lo através do site 
oficial (www.setemaravilhas.pt), de uma página da 
rede social Facebook ou por chamada telefónica. 
Será eleita uma praia por cada uma das sete catego-
rias definidas pela organização.

A 08 de setembro terá lugar em Tróia a Declara-
ção Oficial das 7 Maravilhas, Praias de Portugal, 
numa cerimónia transmitida em direto pela RTP1. 
A primeira edição nacional do concurso 7 Maravilhas 
decorreu em 2007 com a eleição das Maravilhas de 
Portugal. Em 2010 foram eleitas as 7 Maravilhas Na-
turais de Portugal e no ano passado as 7 Maravilhas 
da Gastronomia.
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Festa final de ano da UTL

A UTL foi fundada, em 2004, pelo 
Sr. Padre José Maria Cardoso, 

conta com 28 actividades e mais de 
500 alunos frequentam os cursos pro-
videnciados. No passado sábado, dia 
5 de Maio, realizou-se a festa final de 
ano no salão de festas de Santa Cruz 
que contou com mais de 450 pessoas. 
Contámos com a presença do Cônsul 
Geral de Portugal em Montreal, bem 
como do Sr. Gino de Genova, respon-
sável do levantamento do Património 
das comunidades.
Após um jantar diversificado, com 

um vasto buffet trazido por cada pes-
soa presente na festa, a mestre de ceri-
mónias Elizabeth Carreiro, deu início a 

uma noite muito animada. 
Odete Vasconcelos subiu ao palco 

para declamar um bonita poesia in-
titulada por “Igreja de Santa Cruz” e 
de seguida em representação da tur-

ma de Francês, da responsabilidade da 
professora Joaquina Pires, eu cantei 
a música “Hymne au Printemps” do 
poeta quebequense, Felix Leclair. Os 
alunos de Inglês, da aula da Prof. Es-
meralda Borges, cantaram um tema do 
filme “Música no coração”. A Tuna de 
Oiro encheu a sala de boa harmonia ao 
interpretarem “Do lado de la do rio”, 

“Porto Santo” e “Açores nove ilhas”, 
sob a direcção de Filomena Amorim. O 
grupo dos Cavaquinhos, da responsa-
bilidade de Tony e de Carlos, tocaram 
alguns números do seu repertório. O 
curso de dança de linha abriu a pista de 
dança, com a sua professora Louise Va-
cher e deram uma demonstração do seu 
“savoir-faire”. O Rancho Folclórico 
Português de Montreal da UTL, sob a 
responsabilidade de Sandra Costa e de 
Rafael Gaspar, dançaram o folclore mi-

Texto de Rita Gomes
e fotos de Antero Branco

nhoto. Após um sorteio, com belos pré-
mios, o DJ Eusébio Amorim animou o 
baile numa bonita noite de Primavera.
Gostaria de agradecer a toda a organi-

zação e ás pessoas que tornam a UTL 
possível bem como o Sr. Padre José 
Maria Cardoso, à Dona Zulmira, os 
professores e coordenadores das activi-
dades e ás senhoras que nos preparam 

o lanche na UTL. Poder ter a oportu-
nidade de aprender francês com a Pro-
fessora Joaquina tem sido fantástico e 
pelo trabalho que ela tem desenvolvido 
com a nossa turma, um muito obriga-
da! Gostaria também de incentivar os 
jovens a virem inscrever-se para o pró-
ximo ano para aprender português. Um 
dia mais tarde vão dar valor ao facto de 
terem aprendido a língua dos seus ante-
passados e, “o saber não ocupa lugar”.
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CarneirO
Carta Dominante: Valete de Espadas, que indica uma 
pessoa Vigilante.
amor: Vai precisar muito do carinho do seu par. Procure 
ter uma vida de paz e amor.

saúde: Estará cheio de energia.
dinheiro: Esteja atento pois poderá ter boas oportunidades de 
trabalho. Números da Sorte: 11, 25, 26, 38, 44, 49

tOUrO
Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
amor: Poderá sentir saudades da sua infância. Ao 
aceitar o passado todas as mágoas se dissiparão e 
você viverá em paz!

saúde: Cuidado com o aparelho digestivo.
dinheiro: Tenha cuidado com os falsos amigos, pois nem 
sempre as pessoas que nos sorriem são as mais verdadeiras.
Números da Sorte: 1, 5, 17, 22, 36, 40

GéMeOs
Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa 
Inquietação, agitação. amor: A paixão poderá invadir 
o seu coração. O otimismo é próprio de quem procura 
estar bem com a vida fazendo com que os outros 

também estejam. saúde: Estável. No entanto, esteja atento.
dinheiro: Seja cauteloso, não gaste de mais.
Números da Sorte: 9, 11, 22, 36, 44, 47

CaranGUeJO
Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. 
amor: Tenha paciência com os defeitos dos outros. 
Lembre-se que também os tem. Por muitos erros que 
os outros possam cometer, não os critique, dê-lhes 

antes a oportunidade de os corrigirem!
saúde: Poderá sofrer de dores de cabeça.
dinheiro: Nada o preocupará.
Números da Sorte: 2, 29, 31, 36, 44, 49

LeãO
Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder 
de Concretização, Respeito.
amor: A sua relação estará em profunda harmonia. 
Olhe tudo com amor, assim a vida será uma festa!

saúde: Cuidado com o sistema nervoso.
dinheiro: A sua vida financeira tem tendência para melhorar 
significativamente.
Números da Sorte: 9, 17, 19, 25, 33, 39

VirGeM 
Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor.
amor: Antes de falar, pense bem naquilo que vai 
dizer. Não julgue o seu próximo, procure não pensar 
mal das pessoas! saúde: Faça análises com maior 

regularidade. dinheiro: Poderá ter a oportunidade de aumentar 
a sua capacidade financeira.
Números da Sorte: 8, 11, 29, 36, 44, 49

baLança 
Carta Dominante: o Papa, que significa Sabedoria.
amor: Invista e dê mais de si na sua relação. A sua 
felicidade depende de si!
saúde: Não se desleixe e zele por si.

dinheiro: Pense bem antes de pôr em causa o seu dinheiro.
Números da Sorte: 3, 6, 19, 35, 47, 48

esCOrPiãO
Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos 
Premonitórios. amor: Estará muito sensível. Levará 
a mal certas coisas que lhe digam. Não dê tanta 
importância a assuntos triviais. Dê sempre em primeiro 

lugar um bom exemplo de conduta!
saúde: Imponha um pouco mais de disciplina alimentar a si 
próprio. dinheiro: Tendência para gastos excessivos. 
Números da Sorte: 2, 11, 19, 26, 29, 34

saGitáriO
Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa 
Avareza. amor: Não seja mal-humorado para os que 
lhe são queridos. Plante hoje sementes de otimismo, 
amor e paz. Verá que com esta atitude irá colher mais 

tarde os frutos da alegria. saúde: Faça alguns exercícios físicos 
mesmo em casa. dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que 
pode fazer hoje. Números da Sorte: 4, 10, 15, 22, 29, 36

CaPriCórniO
Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa 
Proposta Vantajosa. amor: Um amigo poderá declarar 
uma paixão por si. Domine a sua agitação, permaneça 
sereno e verá que tudo corre bem! 

saúde: Cuide melhor da sua alimentação. 
dinheiro: Pode ter uma nova proposta de trabalho. 
Números da Sorte: 1, 4, 17, 21, 29, 33

aqUáriO
Carta Dominante: o Eremita, que significa Procura, 
Solidão. amor: Tente adaptar-se a uma nova vida, 
não esteja dependente de ninguém. Que o seu sorriso 

ilumine todos em seu redor! 
saúde: Lembre-se que se não estiver de boa saúde dificilmente 
conseguirá atingir os seus objetivos, cuide mais de si! 
dinheiro: Pense bem antes de pôr em marcha qualquer tipo 
de projeto.

Números da Sorte: 9, 26, 28, 31, 39, 47

Peixes
Carta Dominante: a Imperatriz, que significa 
Realização. amor: Apague de uma vez por todas as 

recordações do passado que não o fazem feliz, esteja em paz 
consigo. Olhe em frente e verá que existe uma luz ao fundo do 
túnel!
saúde: Não se automedique, procure o seu médico.
dinheiro: boa altura para fazer um investimento desde que 
analise bem a situação.
Números da Sorte: 8, 12, 19, 25, 33, 44

VARIedAde

Texto de Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

o senhor santo Cristo
dos milagres vai Falar

No próximo Domingo o Senhor Santo Cristo 
dos Milagres vai percorrer mais uma vez as 

ruas da cidade de Ponta Delgada. E os homens 
tristes de um mundo que os abandonou seguirão 
o Seu andor com passos profundamente doloridos 
e chorarão.
Chorarão mais do que nunca. Mesmo mais do que 

naquele dia distante em que a terra tremeu em S. Mi-
guel e decorria o ano de 1700 (Urbano de Mendonça 
Dias) ou 1698 (Luciano Mota Vieira) em que as gen-
tes alarmadas saíram à rua com a Imagem aos om-
bros a pedir clemência aos céus para que parasse tão 
grande catástrofe.
Os belos tapetes de variegadas flores serão feitos 

com cuidados redobrados; as colchas retiradas de 
baús e gavetas serão as melhores e mais ricas. O Se-
nhor vai passar e…falará pela primeira vez.
Domingo, 14H30 da tarde. A chuva cai sobre a ci-

dade. No Campo de S. Francisco uma multidão for-
mada por homens, mulheres e crianças olham pe-
netrantemente a porta por onde sairá a imagem do 
Ecce Hommo. Foguetes (roqueiras) fazem tremer os 
alicerces das casas, palácios e igrejas ao redor. Nem 
um olhar se afasta daquela morada do seu Senhor. 
Eis que o andor que todos tão bem conhecem e amam 
surge à vista de um povo perplexo. E todos, em choro 
convulsivo se ajoelham.
Pela primeira vez em séculos de história vivida o 

Senhor Santo Cristo dos Milagres avança sozinho. 
Não traz conSigo ninguém. Ele desprendeu-se de no-
bres, clero e vaidades.
Perante a cidade de Ponta Delgada habituada à regu-

laridade das coisas planeadas e monocórdicas, uma 
Procissão nunca antes vista ou sequer sonhada inicia 
o percurso de outros tempos mas com uma enorme 
e inusitada diferença: só o povo de Deus genuíno a 
pode integrar, de contas de rosário na mão e cabeça 
erguida de poder Divino.
As filarmónicas numerosas que ainda no ano ante-

rior tocavam o Hino tão querido de habitantes, imi-
grantes e visitantes da Ilha foram substituídas por vo-
zes de gente, de povo, de cantos sonoros e sentidos.
Assim segue em dia 13 de Maio, este ano também 

dia das Maiores Festas Religiosas dos Açores, uma 
multidão que se junta à outra que tal fenómeno viu 
acontecer e que vem de todas as casas e palheiros 
da nossa Terra para as ruas ao encontro de uma nova 
verdade, de uma nova singeleza.
Televisões de todo o mundo, apressaram-se a enviar 

em jactos privados repórteres, ansiosos de fenóme-
nos paranormais e outros; gente maldosa diz que não 
está a acontecer e que o que se vê não passa de uma 
manobra do povo. 
Mas a Procissão do nosso tão querido Senhor Santo 

Cristo dos Milagres prossegue e avança de forma se-
gura sem que pernas ou almas se cansem em tão bela 
caminhada. 
O manto que cobre os ombros do Senhor continua 

repleto de brilho como prova das dores sofridas e por 
Ele curadas; as Suas jóias pertencem-lhe por direito 
e  justiça como Rei dos reis; e ninguém diz nem pen-
sa que esse manto e essas jóias não são d’Ele e que 
têm que ser transformadas em pão para bocas que 
não trabalham. Aceitam-no como O único que assim 
pode trajar pois só Ele lhes pode indicar o Caminho, 
a Verdade e a Vida.
Sempre indicando o percurso a Imagem repleta de 

flores e de amor pára subitamente. A multidão com-
preende ternamente que novo fenómeno está para 
acontecer. 
O silêncio é profundo. O adro da Igreja Matriz de 

Ponta Delgada está  repleto de um povo ansioso. Só 
o som da chuva miudinha é ouvido num longe que já 
ninguém escuta.
E a voz do Senhor Santo Cristo dos Milagres fez-se 

ouvir pela primeira vez.
Povo de Deus. Despi-me de reis, chefes e nobres. 

Quis fazer este percurso acompanhado por vós, meus 
seguidores fiéis e verdadeiros. Aqui, junto a uma das 
Igrejas que abrigam a minha Mãe - Nossa Senhora 
de Fátima, que hoje celebra o seu encontro com os 
pastorinhos na Cova da Iria - sinto que a genuinida-
de destas Festas atingiram o seu ponto mais alto. O 
Meu coração rejubila e bate em comunhão convosco. 
Avancemos e adoremos o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo. Amem.
O sol abriu-se em resplendor e os homens acredi-

taram.

Participação das motas nas Festas 
do senhor sto Cristo dos milagres

José de Sousa

Bom, chegou a hora de vos dar a todos os amantes 
de motas que queiram participar nas grandiosas 

festas do Santo Cristo de Montreal, a hora e a forma 
que o José de Sousa, reponsável das festas, me infor-

mou afim de tudo correr da melhor maneira. Vamos 
nos encontrar na rua Rachel, à beira do Estrela do 
Oceano por volta das 16h30, no sábado, para depois 
nos aproximar-mos da Igreja, em seguida as motas 
vão estar na frente das portas, em duas linhas e a Ima-
gem do Senhor vai passar no meio. Todos os “mo-
tard” são bem-vindos. Boas curvas.
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músICo dA semANA

Convidamos todas as filarmónicas a nos contactar, para organizar 
um secção de fotografias para apresentar os nossos músicos à 
comunidade.

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

PALAVRAs CRUzAdAs

10 de mAIo
VIsITA A ToRoNTo, Joe PUgA

domINgA de LAVAL NA FAmILIA mACHAdo
12 de mAIo

domINgA de sANTA CRUz NA FAmILIA gARçA
qUIm bARReIRos em moNTReAL

HOrizOntais 1. Protagonista ou personagem principal de uma obra 
literária. Merecer. 2. Designa afirmação (interj.). Conjunto das raízes 
de uma planta. 3. Contr. da prep. em com o art. def. a. Pôr lacre em. 
4. Saciar a fome ou a sede de. A si mesmo. 5. Peixe da família dos 
escômbridas da ordem dos acantopterígios. Presentemente. 6. Dança 
característica de Cuba. Árvore leguminosa cesalpinácea. 7. Que tem 
falta de juízo. Damas de companhia. 8. Contr. do pron. pess. compl. 
me e do pron. dem. o. Dignidade de duque. 9. Soleira da porta. O 
espaço aéreo. 10. Bajulara. Cólera. 11. Mover os remos. Relativo ao 
campo ou à vida campestre.

VertiCais 1. Enobrecer. Gemer (gír.). 2. Fem. de ele. A totalidade. 
Preposição. 3. Mulher acusada de um crime. Mistura de vapores e 
de partículas finíssimas, que se levanta dos corpos em combustão ou 
muito aquecidos. Bebida alcoólica, proveniente da destilação do mela-
ço. 4. O m. q. lambedela. 5. Enfurecer. Estrumar. 6. Relato, escrito ge-
ralmente em livro especial, de tudo quanto se tratou numa assembleia. 
Esvaziar. 7. Mulher robusta, com voz e aspecto de homem. Amarrar. 8. 
Mal-humorado (pop.). 9. Face inferior do pão. Emanação. Caminhar. 
10. Sobre (prep.). Vestuário de mulher, que fica da cintura para baixo. 
Altar cristão. 11. Tecido de arame. Sideral.

sOLUçãO CrUzadas
HOrizOntais: 1. Herói, Valer. 2. Olé, Raizame. 3. Na, Lacrar. 4. Far-
tar, Se. 5. Atum, Agora. 6. Rumba, Olaia. 7. Doido, Aias. 8. Mo, Ducado. 
9. Rebato, Ar. 10. Adulara, Ira. 11. Remar, Rural. 
VertiCais: 1. Honrar, Miar. 2. Ela, Tudo, De. 3. Ré, Fumo, Rum. 4. 
Lambidela. 5. Irar, Adubar. 6. Acta, Ocar. 7. Virago, Atar. 8. Azarolado.
9. Lar, Raio, Ir. 10. Em, Saia, Ara. 11. Rede, Astral.

Texto de Hélio Bernardo Lopes

Terceiro mundo

O recente Dia do Trabalhador acabou por mostrar 
o estado verdadeiramente degradante a que Por-

tugal chegou, trinta e oito anos depois da Revolução 
de 25 de Abril: um país em rápido caminho para se 
tornar, de facto, membro do patamar superior do Ter-
ceiro Mundo, sendo já hoje a autêntica cauda da Eu-
ropa e do espaço mais desenvolvido.
Têm alguns procurado explicar o que se passou com 

a já histórica corrida aos balcões de certa cadeia de 
hipermercados, comparando-a, erradamente, com as 
que têm lugar quando surge certa novidade tecnoló-
gica. Neste segundo caso, porém, a corrida às novi-
dades faz-se por parte de quem possui meios para as 
adquirir, e porque a cultura hoje dominante é a da 
novidade e do supérfluo, em detrimento do que é per-
manente e serve para estruturar uma atitude realmen-
te humana, mormente aos níveis cultural e espiritual.
Desta vez, porém, as imagens permitiram perceber, 

de um modo completamente inequívoco, que quem 
ali se deslocou foi quem ainda consegue manter tra-

balho, com alguma fonte de rendimento, mas vive já 
dificuldades grandes de sobrevivência, tendo de fazer 
mil e uma contas para poder tentear o pouquíssimo 
dinheiro que consegue amealhar com o seu trabalho. 
Foi, digamos assim, o patamar social que espera, 
com ansiedade e acreditando estar certo, que o horror 
do desemprego poderá, num dia destes, bater à sua 
porta.
Por um acaso, este acontecimento nacional e social 

foi por mim acompanhado a partir da montra do café 
onde, com alguns familiares, me encontrava a tomar 
a bica de pós-almoço, razoavelmente longe de Lis-
boa, mas numa grande zona urbana. Por um acaso, 
reparei num senhor, aí com os seus sessenta anos, 
magro, de pele escurecida pelo Sol, que mexia em 
certo caixote do lixo.
A uma primeira vista, e dado que vestia bem e em 

termos do esperado num feriado nacional, imaginei 
que se tratasse de um morador local, que estivesse 
a colocar um qualquer saco naquele caixote. Sim-
plesmente, depois de prosseguir, vi-o abrir o caixote 

seguinte, chamando, então, a atenção de quem comi-
go se encontrava. E lá o vimos voltar a mexer num 
terceiro caixote.
Num ápice, perante o inesperado dos que estavam 

comigo, levantei-me, deixei o café, saindo da zona 
visível mas pelo passeio do meu lado, ou seja, o 
oposto àquele onde o senhor se movimentava. Neste 
entretanto, surgiu o meu filho, de molde a perceber 
o que iria eu fazer. Chamei o senhor, por meio de 
um sinal, e disse que o havia visto, perguntando-lhe 
se pretendia comer. Perante a sua resposta afirmati-
va, dada até com um sorriso mui ligeiro, dei-lhe uma 
nota de cinco euros, pedindo-lhe que deixasse passar 
um minuto, e que fosse depois comer ao balcão o que 
entendesse.
Foi a primeira vez que assisti a esta realidade, ou 

seja, uma pessoa, bem vestida, à procura de se poder 
alimentar a partir de restos existentes em caixotes de 
lixo. Lá o vimos entrar e comer qualquer coisa ao 
balcão, mas que não esgotou o valor dos cinco euros. 
Só depois me recordei que não lhe havia dito a regra 
do chocolate, matéria barata, muito alimentícia e que 
até retira a vontade de comer.

Este senhor, como se percebe, é um dos milhões de 
portugueses que não dispunham, neste Dia do Traba-
lhador, de cem euros, de molde a aproveitar esta fa-
cilidade concedida pela tal cadeia de hipermercados. 
Só ali foram os mais pobres, mas que ainda mantêm 
trabalho, ou reformados com algum pé de meia.
Mas não foi feliz o referido grupo económico ao fa-

zer o que fez neste Dia do Trabalhador, porque tal ati-
tude, inquestionavelmente, constitui um desrespeito, 
no mínimo, para todos os que sempre se bateram no 
Mundo pela defesa da dignidade humana no trabalho 
e pela defesa dos Direitos Humanos.
Por fim, o ridículo a que chegou a nossa classe po-

lítica, onde, de um modo muito geral, embora com 
exceções, poucos se determinaram a levantar a voz 
contra um dos portugueses mais poderosos em maté-
ria financeira. Imagine-se o que se não daria se umas 
quantas pequenas mercearias se determinassem a fa-
zer algo do género… Enfim, uma triste cena, muito 
própria do Terceiro Mundo, para que estamos hoje a 
caminhar.

João Resendes
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Festa da marcha da A.P.C.

Texto de Conceição Correia

É já uma realidade e podemos con-
siderar uma tradição, a Marcha da 

A.P.C. prepara-se afincadamente não 
só para desfilar e actuar pelo São João 
através da nossa comunidade, mas, 
também noutras cidades do Canadá e 
dos Estados Unidos.
Este ano a Marcha sairá para a rua 

com acrescido orgulho pela sua ima-
gem e pelo sucesso que tem registado 
nos últimos anos. Com um novo tema, 
irá certamente ter um bom acolhimento 
pelo público de Montreal.

No sábado, dia 5 de Maio, realizou-se 
na sede da A.P.C. um jantar para an-
gariação de fundos para a Marcha das 
Mulheres da Associação Portuguesa do 
Canadá.

Com um grupo de mulheres, muito di-
nâmico e talentoso a A.P.C. de alguns 
anos a esta parte tem organizado uma 
Marcha Popular pelo São João, saindo 
para a rua com um grupo multi-etário 
de mulheres e crianças. 
No sábado com casa cheia, contra 

ventos e marés os organizadores da 
Marcha ficaram felizes pelo grande 
número de pessoas presentes e prome-
teu que em Junho sairá para a rua com 
mais uma bonita representação.
A camaradagem e a alegria deste gru-

po de mulheres, foram a nota dominan-
te, desta simpática festa.
Suzete Nobre, Gracinda da Rocha e o 

jovem ensaiador Rui Inácio, apresenta-
ram aos presentes um espectáculo bo-
nito e engraçado do historial da Mar-
cha da A.P.C.
Toda a equipa da A.P.C. colaborou na 

organização desta festa e estão muito 
gratos a todos os que de forma volun-
tária e amiga vieram apoiar esta linda 
iniciativa.
José Sousa animou brilhantemente a 

parte musical da festa.
Parabéns à organização, Bem Hajam 

a todos os apoiantes desta bonita tradi-
ção portuguesa.
No dia 23 de Junho na sede da A.P.C. 

haverá, petiscos, música e a apresenta-
ção da Marcha 2012.
Aqui fica o convite. 

Vamos todos marchar
Na noite de São João

Com a Marcha da Associação
Vai ser só animação

Alegria não vai faltar
Nesta nossa humilde festa
Ficam todos convidados
Não há festa como esta

Ó meu rico São João
Como tu não há igual
Faço o convite a todos 

Venham ao nosso arraial

Na noite de São João
Em casa é que eu não fico

Não me posso esquecer
De comprar um mangerico

Agradecimentos fiz a todos
Não me esqueci de ninguém

Se me faltou algum
Fica para o ano que vem.
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02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  FESTA DA FAMÍLIA  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
10:15  COUTO & COUTADAS
10:30  FESTA DA FAMÍLIA  
13:00  PORTUGAL EM DIRETO  
14:00  O PREçO CERTO
14:45  LER +, LER MELHOR
15:00  TELEJORNAL   
16:00  30 MINUTOS
16:30  OS COMPADRES  
17:00  COM CIêNCIA  
17:30  O ELO MAIS FRACOII  
18:15  CORRESPONDENTES
18:45  LER +, LER MELHOR
19:00  24 HORAS  
20:15  O TEU OLHAR 
 (TELENOVELA)
21:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:30  TELEJORNAL AÇORES(R/)   
22:00  TRIO D´ATAQUE  
23:30  VER DE PERTO    
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  O ELO MAIS FRACO(R/) II  
01:15  LER +, LER MELHOR
01:30  CORRESPONDENTES 

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:17  ZIG ZAG   
 ILHA DAS CORES  
 GOMBBY  
 ZIG ZAG
 DIÁRIO xS
10:13  COM CIêNCIA(R/)   
10:42  PORTUGAL NO CORAçãO  
13:00  PORTUGAL EM DIRETO  
14:07  O PREçO CERTO
14:55  LER +, LER MELHOR
15:00  TELEJORNAL   
16:00  LINHA DA FRENTE
16:39  VELHOS AMIGOS(R/)   
17:23  NATIVOS DIGITAIS  
17:40  O ELO MAIS FRACOII  
18:30  PRÍNCIPES DO NADA   
19:00  24 HORAS  
20:16  O TEU OLHAR 
 (TELENOVELA)
21:08  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:45  TELEJORNAL - AÇORES(R/)   
22:16  INESQUECÍVEL COM: 
NATéRCIA MARIA E RUI MENDES
23:43  30 MINUTOS
00:12  24 HORAS(R/) 
00:43  O ELO MAIS FRACO(R/) II  
01:33  LER +, LER MELHOR (R/) 
01:39  PATRIMÓNIO MUNDIAL
 PORTUGUêS | PORTO

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
 FLORESTA MÁGICA
 TEATRINHO
10:00  BIOSFERA
10:45  PORTUGAL NO CORAçãO  
13:00  PORTUGAL EM DIRETO  
14:00  O PREçO CERTO
14:45  LER +, LER MELHOR
15:00  TELEJORNAL   
16:00  GRANDE ENTREVISTA  
16:30  HÁ CONVERSA
 COM: JOANA TELES
 E JOSé LUÍS PEIxOTO
17:30  O ELO MAIS FRACOII  
18:15  FEITOS EM PORTUGAL
 PORTUGUESES EM
 PORTUGAL  
18:45  LER +, LER MELHOR (R/) 
19:00  24 HORAS  
20:15  O TEU OLHAR
 (TELENOVELA)
21:00  TELEJORNAL
22:30  PAI à FORçA  
23:00  ESTADO DE GRAçA  
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  O ELO MAIS FRACO(R/) II  
01:15  LER +, LER MELHOR
01:30  FEITOS EM PORTUGAL

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
 FLORESTA MÁGICA
 DETECTIVE
10:15  PALAVRAS PARA QUê?  
10:45  PORTUGAL NO CORAçãO  
13:00  PORTUGAL EM DIRETO   
14:00  O PREçO CERTO
14:45  5 MINUTOS NUM INSTANTE  
15:00  TELEJORNAL   
16:00  SExTA àS 9
16:45  HISTÓRIA
 ESSENCIAL DE PORTUGAL
 TEMPO DE RECUPERAçãO
17:15  5 MINUTOS NUM INSTANTE  
17:30  FESTAS DO SENHOR
 SANTO CRISTO DOS
 MILAGRES esPeCiaL
19:00  24 HORAS  
20:15  O TEU OLHAR
 (TELENOVELA)
21:00  TELEJORNAL MADEIRA(R/)   
21:30  TELEJORNAL AÇORES(R/)   
22:00  DOCUMENTÁRIO
23:00  MUSICAIS O MUNDO
 DE RODRIGO LEãO
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  LIBERDADE 21II    
01:15  5 MINUTOS NUM INSTANTE  
01:30  PORTuGAL NEGóCIOS(R/)

02:00  ÁFRICA 7 DIAS  
02:30  CONSIGO
03:00  BOM DIA PORTUGAL
04:00  ZIG ZAG   
04:45  A VERDE E A CORES
05:15  VIAGEM AO CENTRO
 DA MINHA TERRA
06:00  PORTUGAL
 SEM FRONTEIRASxI SéRIE  
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
10:00  DOCUMENTÁRIO
11:00  ATLÂNTIDA (AÇORES)
12:15  FESTAS DO SENHOR
 SANTO CRISTO DOS MILAGRES
13:30  EUA CONTACTO CALIFÓRNIA
14:00  PORTUGAL NO TOP   
15:00  TELEJORNAL   
16:00  LER +, LER MELHOR
16:15  FUTEBOL:
 SPORTING x BRAGA  
18:00  A VOZ DO CIDADãO   
18:15  ESCAPE .TV- SIC
18:30  TEMPOS MODERNOS RTPI    
19:00  24 HORAS  
20:15  DOCUMENTÁRIO
21:00  TELEJORNAL MADEIRA
22:00  FUTEBOL: 
 SETúBAL x BENFICA
23:45  HISTÓRIA ESSENCIAL
00:30  EUA CONTACTO CALIFÓRNIA
00:30  24 HORAS(R/) 

02:00  ÁFRIC@GLOBAL  
02:30  UNIVERSIDADE ABERTA
03:00  BOM DIA PORTUGAL
04:00  DOCUMENTÁRIO
05:00  FESTAS DO SENHOR
 SANTO CRISTO DOS
 MILAGRES
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
10:45  CINCO SENTIDOS  
11:15  DOCUMENTÁRIO
12:15  FESTAS DO SENHOR
 SANTO CRISTO DOS
 MILAGRES PROCISSãO
13:15  PAI à FORçA  
14:00  POPLUSA    
15:00  TELEJORNAL   
16:00  BRASIL CONTACTO  
16:30  A FESTA é NOSSA  
18:30  VER DE PERTO    
19:00  24 HORAS  
20:15  VELHOS AMIGOS  
21:00  TELEJORNAL
22:00  FESTAS DO SENHOR
 SANTO CRISTO DOS
 MILAGRES
22:30  HERMAN 2012  
23:45  TEMPOS MODERNOS RTPI    
00:15  24 HORAS(R/) 
00:45  BRASIL CONTACTO(R/)   
01:15  VIAGEM AO CENTRO
 DA MINHA TERRA  

02:00  BOM DIA PORTUGAL   
05:00  PRAçA DA ALEGRIA   
08:00  JORNAL DA TARDE   
09:15  ZIG ZAG   
10:15  GOSTOS E SABORES  
10:45  PORTUGAL NO CORAçãO  
13:00  PORTUGAL EM DIRETO  
14:00  EURO 2012 - MAGAZINE
15:00  TELEJORNAL   
16:00  CINCO SENTIDOS  
17:00  BEST OF PORTUGAL
17:30  O ELO MAIS FRACOII  
18:30  EUA CONTACTO
 N. INGLATERRA
19:00  24 HORAS  
20:15  O TEU OLHAR
 (TELENOVELA)
21:00  TELEJORNAL MADEIRA
22:00  PRÓS E CONTRAS
00:00  24 HORAS(R/) 
00:30  BEST OF PORTUGAL
01:15  LER +, LER MELHOR
01:30  EUA CONTACTO
 N. INGLATERRA  

qUarta-feira qUinta-feira sexta-feira sábadO dOMinGO seGUnda-feira terça-feira

Programação semanal da RTPI

VARIedAde

Um Reparo...

O motivo destas linhas é o artigo “A HISTÓRIA DA 
BÍBLIA,  1, 2 e 3”, que saiu nos dias 18, 25 do 

mês de Abril e 2 deste mês de Maio, em “A VOZ DE 
PORTUGAL”. Não vem assinado, nem é dito quem o 
enviou, e nós não tratamos de o saber porque o assunto 
sugere “um reparo”, sem crítica, para melhor compre-
ensão. 
Tudo o que vem escrito (nas três partes) é conhecido 

desde há muitos anos, umas vezes como fazendo parte 
da Bíblia, outras por oposição à BÍBLIA para “conso-
lar” os antagonistas que não a aceitam, ou a ignoram. 
Tem sido um modo subtil de imaginar que A BÌBLIA 
não foi sempre de origem divina. As duas partes do arti-
go têm frases e afirmações que de facto fazem parte da 
História da Bíblia, mas não esclarecem o seu conteúdo 
e valor. Talvez o nosso pequeno reparo ponha alguma 
luz a brilhar. Vejamos: Iniciemos com a Bíblia em por-
tuguês. D.Diniz, rei de Portugal (1279-1325) traduziu 
os vinte primeiros capítulos do livro de Génesis, usan-
do a Vulgata latina como base. Crê-se que a tradução 
da Bíblia ocorreu em Portugal antes de ser feita para o 
inglês por João Wyclif, segundo Russel Champlin; e o 
rei D.João l ordenou a tradução dos evangelhos e dos 
Actos dos apóstolos, feita por padres católicos, e ele 
mesmo traduziu o livro dos Salmos. Interessante, por-
que Portugal começou a entrar no Caminho. A Bíblia é
Fonte de luz para a alma, e também ilumina a vida dos 

reis. Os Cânones do Antigo e Novo Testamento tinham 
passado para o Ocidente desde há muito, e os livros da 
Bíblia já não estavam a oferecer dúvidas, e os Apócri-
fos obtendo lugar, como veremos. 
A Septuaginta, para a qual trabalharam 70 mestres 

linguistas, entre 250 a 150 a.C., no idioma grego em 
Alexandria, Egipto, já existia, portanto, no tempo de 
Jesus em Israel. A Vulgata, versão latina da Bíblia, pre-
parada por S.Jerónimo, apareceu no século lV  d.C., e 
os entendidos dizem que se serviu bastante da LXX. 
Tenhamos em mente que não existia imprensa para os 
livros; eram escritos manualmente e recebiam creden-
cial literário, apócrifo, ou divino, pelo cânon estabele-
cido. Para ser incluído nas Escrituras sagradas tinha de 
passar além do exame feito por homens de valor eclesi-
ástico, também pela prova da inspiração, e da revelação 
divinas. A mais antiga menção que se faz dum livro 
considerado de autoridade divina, é de 621 a.C., trinta 
e cinco anos antes do exílio hebraico. Todavia, as ac-
ções registadas por homens que serviam a Deus, como 
Moisés, vieram a entrar nas páginas que formaram a 
distinção dos livros de edificação, como o Pentateuco, 
por exemplo. Está escrito: --”Tendo Moisés acabado de 
escrever, integralmente, as palavras desta lei num livro, 

deu ordem aos levitas que levavam a arca da Aliança 
do Senhor”, que o metessem dentro dela para servir 
de testemunho (Deut.31:24-26). Semelhante com Sa-
muel: --”Declarou Samuel ao povo o direito do reino, 
escreveu-o num livro e o pôs perante o Senhor” (1º Sa-
muel 10:25). Os profetas consignaram também as sua 
próprias palavras (ver Jeremias 36: 32), e muitos mais. 
Não sabemos com certeza quando o Pentateuco foi fi-
nalmente completado, mas podemos supor que desde o 
princípio era dotado de grande autoridade. Continha as 
leis que o Senhor dera a Israel por meio de Moisés, e 
serviu para as relações de Deus com o seu povo. O Tal-
mude, que foi completado cerca de 500 d.C., mas que 
contém muitas tradições judaicas, seculares, apresenta 
uma enumeração dos escritores dos livros do Antigo 
Testamento. A própria existência de muitos dos livros 
individuais, implica numa obra colectora antecedente. 
Isso se torna muito claro no caso do livro de Job, Sal-
mos, Provérbios, etc. Sobre a história do povo judai-
co, durante os séculos após Esdras e Neemias pouco 
sabemos, mas houve a diligência bem reconhecida de 
estabelecer o cânon dos seus escritos. É verdade que a 
canocidade dos livros de Ester, Eclesiastes, e Cântico 
dos cânticos, foi particularmente discutida sobre se a 
leitura era correcta para certas pessoas; mas acabou por 
ser agradavelmente aceite.
Os manuscritos antigos do N. T. necessitam igualmen-

te de um reparo. Não temos muito espaço, mas digamos 
algo. Os papiros, (entre os séculos l a Vll): os unciais 
(lV a lX); as Versões: Latina, Siríaca, Copta, Arménia, 
Etíope, Gótica, Árabe e Persa, mereceram numerosas 
citações feitas pelos chamados pais da Igreja, que, so-
mente nas obras de Origines (254 d.C,) temos quase 
todo o N.T. em forma de citações. A Bíblia é Fonte 
Inextinguível. Desde o tipo Alexandrino ao Bizantino 
posterior, até à invenção da imprensa, ofereceu ao ser 
humano, em todos os tipos de texto, a possibilidade de 
se relacionar com Deus, o Criador, e ser salvo.
O século quarto, viu a fixação do Cânon dentro dos 

limites a que estamos acostumados, tanto no sector 
Ocidental como no Oriental. Os sistemas eclesiais 
humanos também escolheram os livros para a sua BÍ-
BLIA. A dos protestantes contem 66 livros: 39 do A T.  
e 27 do N.T.; a da Igreja católica os mesmos 66, mais 7 
deuterocanónicos; os judeus, o A. T., e o seu Talmude, 
mais a Tora. No ano 1228 d.C., a Bíblia foi dividida 
em capítulos, e em 1551 em versículos. Temos, assim, 
a preciosa facilidade de marcar as nossas citações. No 
século 18 os portugueses tiveram a tradução completa, 
do grego, por João Ferreira de Almeida. Em 1896, a 
Inglaterra ofereceu a Portugal a tradução de Figueire-
do, cópia da Vulgata. A mensagem central da Bíblia é 
a História da Salvação, e através das páginas de ambos 
os Testamentos há uma tríplice linha de desdobramento 
histórico, a saber: o portador da Salvação, o Caminho, 
e os Herdeiros dessa Salvação, adquirida pelo suplício 
de Jesus, em resgate do pecador.

Texto de J. J. Marques da Silva

Continuamos a incentivar os nossos “leitores do 
presente” um serviço gratuito, para que nos en-
viem as fotografias dos seus bebés nascidos no 
ano 2011 e 2012, acompanhadas dos respectivos 
nomes, datas de nascimento, nomes dos pais para:

Concurso Bebé, A Voz de Portugal
4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4
ou por E-Mail: red@avozdeportugal.com

Data de nascimento: 16 de Maio de 2011
Mãe: Christine Albino

Pai: Marc Lagloire

Thália Albino Lagloire

AmIgAs dA semANA

Natalie e 
silvia Robado

bebé do ANo 2011 e 2012
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Dia 6 de Maio a “Primavera” e cerca de 350 pes-
soas fizeram parte do Concerto da Primavera, na 

Igreja Missão Nossa Senhora de Fátima de Laval, em 
Laval. Um evento organizado pela Filarmónica do 
Divino Espírito Santo de Laval e a Missão Nossa Se-
nhora de Fátima de Laval, que após 15 anos voltou a 
trazer a tradição desta bonita festa. O objectivo desta 

festa foi angariar fundos para a Missão e a Filarmó-
nica, antes de dar inicio à estação festiva de 2012 e 
assim com este dinheiro poderem concretizar os seus 
sonhos. 
Uma festa que contou com boa comida e uma gran-

de actuação da Filarmónica que deu início ao seu 
concerto, com um bonito Hino. 
A Filarmónica foi fundada por Olimpio Teixeira, 

António Reis e Viriato Pacheco em 1978. Para o ano 
a banda concretiza o seu 35° aniversário. Irão fazer 
uma festa mais arrojada para comemorar estes 35 
anos de trabalho e sucesso. Gilberto Pavão, o Ma-
estro da Banda, desde o início que tem assegurado a 
direcção musical desta Filarmónica sendo, respeitado 
por todos os músicos, bem como pela direcção. 
Neste momento a Filarmónica é constituída por 48 

membros, dos quais músicos, directores e porta-ban-
deiras, que com amor à música e à cultura portuguesa 
mantêm a tradição viva, ensaiando regularmente na 
Casa dos Açores.
Apoiar a filarmónica é apoiar a nossa juventu-

de, a nossa cultura, a nossa língua e o ensino mu-
sical. Para este crescimento ser possível, amigos 
e familiares são muito importantes bem como os 
patrocinadores que ajudaram na compra de um 
atrelado, para transportar os instrumentos quan-
do a banda se tem que deslocar.
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Celebrem
as economias

Com entendimento
Fido de 2 anos

CitéFidoMC

sempre que fale e envie textos
+ Mensagens textos internacionais ilimitados

Fido permite-vos de falar e textar sem preocupações

FidoTROCMC

Troquem o vosso telefone
e poupam sobre um
destes aparelhos 
AndroidMC

Utilizem os vossos minutos em todas as nas zonas CitéFido. 
Despesas interurbanas podem ser aplicáveis.

Les offres peuvent être modifi ées sans préavis. Des frais uniques d’activation de 35 $ s’appliquent : un crédit de ce montant sera porté à votre facture si vous procédez à une nouvelle activation avec une Entente Fido de 2 ou 3 ans sur certains forfaits. Des frais 
de récupération des économies sur l’appareil et (ou) des frais d’annulation de service s’appliquent conformément aux modalités de votre entente. 1. Frais de temps d’antenne additionnel, frais d’interurbain, frais d’itinérance, frais de transmission de données, frais 
liés aux options, frais de service d’urgence 9-1-1 provinciaux (s’il y a lieu) et taxes sont en sus et facturés mensuellement. Minutes de temps d’antenne local seulement. Les forfaits comprennent les textos envoyés du Canada à un numéro de sans-fi l canadien. 
Textos entrants et sortants à tarifi cation additionnelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions), textos internationaux envoyés (sauf pour certains forfaits) et textos envoyés en itinérance ne sont pas inclus et sont facturés aux tarifs en vigueur. Sous 
réserve des Modalités de service et de la Politique d’utilisation acceptable de Fido ; fi do.ca/modalites. 2. L’offre s’adresse, dans les magasins participants, aux nouveaux clients qui achètent et activent un téléphone Fido dans le cadre d’un forfait mensuel. Sous 
réserve des Modalités du programme FidoTROC, accessibles à fi do.ca/fi dotroc. Limite de un (1) téléphone par échange (consistant en un téléphone usagé) par personne. 3. Sous réserve des Modalités du programme Fido Récompenses, accessibles à fi do.ca/
modalites. 4. Dans le cadre d’une nouvelle activation et d’une Entente Fido de trois ans avec un forfait mensuel d’au moins 25 $ et une option Données admissible (par exemple, option 10 $ / 100 Mo exclue). Taxes en sus. MCDes éléments de cette page sont 
reproduits à partir des travaux créés et partagés par Google et utilisés selon les modalités décrites dans la licence Creative Commons 3.0 Attribution License. Tous les autres noms de marque et logos appartiennent à leurs titulaires respectifs. Fido & dessin, 
FidoTROC, FidoDOLLARS et Fido à l’écoute sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2012 Fido Solutions

Fale com um conselheiro em pessoa, 
não temos sistema automatizado

Acumule e economize sobre
o vosso próximo téléphone3

Mude para Fido, troca o seu telefone usado
e economize sobre um novo aparelho2

Pacotes ilimitados
Textos ilimitados incluídos 

em todos os pacotes

 A partir de
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Concerto da Primavera

Texto de Rita Gomes
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Varina aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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Arca de Noé - Verdade ou ficção
A imagem que o satélite Digital-Globe obteve da 

formação anômala no monte Ararat - Turquia. 
Outras imagens do local têm sido registradas por 
outros satélites e os pesquisadores empenham-se 
na análise detalhada de forma e dimensões.
Existem provas hoje de que a Arca de Noé realmen-

te foi construida?
Vamos voltar na história e relembrar dos fatos ocor-

ridos...
O filho de Lameque e o neto de Metusalém, Noé, 

aparece na décima geração depois de Adão. Noé tor-
nou-se o centro de uma das mais conhecidas histó-
rias da Bíblia. Ele e sua família viviam num mundo 
tão violento e pecador que Deus decidiu que não iria 
permitir que a raça humana existisse mais naquela 
época. Mas, no meio de tanta decadência, havia um 
homem-NOÉ-que tinha fé em Deus e vivia de acordo 
com as coisas de Deus. Tão justo era Noé que Deus 
lhe revelou seu plano e fez uma promessa de salvar a 
ele e a sua família. Deus deu um projeto de 120 anos 
a NOÉ e disse-lhe para construir uma arca porque iria 
fazer cair água do céu e inundar toda a terra. Noé fez 
tudo o que Deus lhe ordenou e com uma idade de 600 
anos presenciou tudo acontecer de acordo com o que 
Deus havia lhe dito. E fez da arca sua casa durante os 
40 dias de chuva sobre a terra “...e tudo o que havia 
fôlego de espírito de vida nos seus narizes, tudo o que 
havia no seco, morreu.” Gênesis 7:22. E assim foi 
até o sétimo mês, e no dia dezessete a arca repousou 
sobre os Montes de “Ararate”. Gênesis 8:4. E foram 
as águas minguando até o décimo mês. Essa é a histó-
ria que conhe-cemos. Mas onde estará a “arca”? Por 
que ninguém consegue encontrá-la ainda mais hoje 
em dia num mundo de tantas tecnologias e satélites 
que podem tirar uma foto em nítida imagem de uma 
pessoa aqui na terra?
Pois o fato é! Realmente estão descobrindo várias 

evidências desde 1883 que realmente existe uma 
grande embarcação no monte Ararate na Turquia. 
Fotos tiradas de satélites, depoimento de pessoas que 
dizem realmente terem chegado até a arca e evidên-
cias como uma pedra que se parece uma âncora.
Também amostras da suposta madeira da arca es-

tão sendo analisadas e muitas inscrições em rochas 
encontradas na região aos redores do monte servem 
de fatos de que realmente existe uma arca em algum 
lugar por ali. Em 17 de junho de 1949

Uma missão de rotina da Força Aérea Americana fo-
tografou a mais de 4 mil metros de altura algo muito 
estranho. Os especialistas analisaram as fotos e emi-
tiram um relatório chamado “anomalia do Ararate” 
e foi mantido em segredo por mais de 50 anos. Mas 
em 1993 Porcher Taylor um estudante especializado 

em satélites e diplomacia começou a fazer 
severas perguntas sobre esses arquivos. 
Ele acabou desco-brindo que junto com as 
fotos de 1949 também haviam outras fotos 
tiradas por um U-2 (avião-espião) e fotos 
de alta resolução tiradas pela CIA em 1973 
usando o satélite militar KH-9 e até fotos 
mais sofisticadas tiradas pela CIA através 
do satélite KH-11 em 1976/1990/1992. 
Depois de muitos esforços o serviço de 
defesa liberou 6 fotos das tiradas em 1949 
e não foram suficientes para provar se a 
anomalia era uma formação rochosa ou 
algo construído por mãos humanas. As 
fotos foram tiradas de muito longe e um 
pouco fora de foco (1949). Mesmo depois 
de outras tentativas usando um satélite co-
mercial de alta precisão as fotos tiradas no 
verão de Out/99 (um dos mais quentes de 
todos os tempos na Turquia) ainda não da-

vam para terem certeza sobre a anomalia encontrada 
no monte Ararat. A espessura de gelo é muito profun-
da e quase impossivel para se obter uma foto nítida 
daquele lugar. Se a arca existe, por que então eles não 
conseguem encontrá-la? E por que não se organiza 
uma grande expedição para desvendar tudo? Primei-
ro: porque durante quase todo o ano o Ararat é cober-
to de neve. Segundo: os terroristas curdos atrapalham 
e atacam expedicionários que se aventuram a subir o 
monte; aquela é uma região muito conturbada. Nos 
anos 90, mais de 6 mil pessoas morreram no monte e 
só existe permissão para subir do lado sul, enquanto 
a suposta arca está no lado norte.
Um geólogo Adventista uma certa vez declarou: 

Talvez a maior descoberta arqueoló-gica de todos 
os tempos - a arca de Noé - esteja sendo preservada 
providencial-mente para, no momento certo, ser re-
velada ao mundo como um monumento, prestando 
silenciosamente sua homenagem ao Criador e Man-
tenedor da vida, o mesmo Deus que amoro-samente 
deseja implantar em nosso ser a Sua própria imagem, 
para que pos- samos habitar eternamente em Sua 
companhia, no Céu e na Nova Terra finalmente res-
taurados.

10 maneiras de ficar
mais inteligente
10. Coma peixe: Peixes oleosos são ricos em DHA, um ácido 
graxo Omega-3 responsável por 40% da formação das membra-
nas celulares e podem melhorar a neurotransmissão. O DHA é 
necessário para o desenvolvimento do cérebro do feto e vários 
estudos ligaram dietas com bastante peixe à redução do declínio 
mental com a idade avançada. Mas antes que você morda a isca 
saiba que estes estudos se basearam no que as pessoas lembra-
vam sobra as suas dietas, uma tarefa que cheia a peixe. Testes 
com Omega-3 em ratos não mostraram melhora nas habilidades 
cognitivas.
9. Beba chá: A cafeína do chá verde e preto faz o corpo pegar no 
tranco e afia a mente. Não é bom beber café e energéticos. Para 
um ganho cerebral excelente faça pausas regulares para beber 
chá. Doses pequenas durante o dia são melhores do que tomar 
uma única grande dose.
8. Sem pânico: Enquanto um leve nervosismo pode melhorar o 
desempenho cognitivo, períodos de estresse intenso nos transfor-
mam em neandertais. Tente controlar a sua respiração.
7. Mais devagar: Não existe o fenômeno anunciado por aí cha-
mado de “leitura dinâmica”. Ao menos se o seu conceito de “lei-
tura” significa compreender o texto. Estudos mostram que os lei-
tores rápidos vão muito pior quando questionados sobre o texto. 
A resposta motora da retina, e o tempo que a imagem leva para 
ir da mácula para o tálamo e em seguida ao córtex visual para 
processamento, limita os olhos para cerca de 500 palavras por 
minuto, em eficiência máxima. O estudante universitário comum 
alcança,cerca da metade disto.
6. Mantenha-se afiado: Pesquisadores italianos descobriram que 
pessoas que tem mais de 65 anos que andam cerca de 9 km por 
semana em passo moderado tem 27% menos chance de desen-
volver demência do que adultos sedentários. Os pesquisadores 
pensam que exercícios possam melhorar o fluxo sanguíneo no 
cérebro.

5. Pratique: Pratique os tipos de questões que aparecem nos tes-
tes de inteligência. Ao se preparar para problemas verbais, numé-
ricos e espaciais, típicos dos exames psicrométricos, você pode 
melhorar o seu escore.
4. zzzzzz: Tirar uma soneca rápida no escritório pode deixar seu 
chefe irritado?Informe-o que você, na verdade, merece uma pro-
moção de acordo com os últimos resultados dos estudos sobre o 
sono. Um breve cochilo pode melhorar a sua memória, mesmo 
que dure apenas seis minutos.
3. Jogue videogame: Todo mundo que implorou por um videoga-
me agora vai conhecer o melhor argumento para conseguir um: 
“Você não quer que eu tenha uma coordenação visual e motora 
inferior, quer?” Agora você pode falar que alguns jogos o tornam 
mais inteligente assim como o Brain Age, da Nintendo. Depois de 
esforços cuidadosos os jogadores “sentem seus cérebros rejuve-
nescerem”.
2. Exercícios: Estudos mostram que estudantes que praticam 
exercícios aeróbicos regulares ajudam a construir matéria cinza e 
branca no cérebros de adultos mais velhos. Em crianças o ponto 
alto foi o de levar a melhores performances em exames cognitivos.
1. Descubra: Aprender novas coisas pode reforçar o cérebro, es-
pecialmente se você acredita que pode aprender novas coisas. 
é um círculo vicioso: Quando você pensa que está tornando-se 
mais inteligente, você estuda mais, criando mais conexões entre 
os neurônios.
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CeNTRo INTeRNACIoNAL dos ANJos

ANJos
7403 sT HUbeRT

TeL.: 514.803.8230

atendeMOs só COM MarCaçãO PréVia!

514.803.8230
atençãO MOntreaL atendeMOs tOdOs Os dias das 9H00 às 19H00 COnVidaMOs-te a CO-
nHeCer a tUa Vida atraVés dOs anJOs.saiba qUeM LHe qUer beM e qUeM O Odeia, CO-
nHeça O seU iniMiGO OCULtO e O seU VerdadeirO aMOr. COnVidaMO-LO a aPrender a 
COnHeCer O seU anJO da GUarda. entre nUM MUndO CHeiO de sUrPresas COM Os an-
JOs. sOMOs UM GrUPO de teóLOGOs -astróLOGOs e ParaPsiCóLOGOs PrOfissiOnais 
qUe nOs fUndiMOs a estes seres de LUz PerPétUa de anJOs iLUMinadOs à tUa esPera, 
Para fOrneCer a aJUda qUe tU neCessitas. nãO Penses Mais. esta é UMa OPOrtUni-
dade de MUdar atraVés dOs anJOs. 30 anOs de exPeriÊnCia. GarantiMOs qUe a nOssa 
institUiçãO nOs CateGOriza COMO O nÚMerO 1 dO COntinente aMeriCanO. estaMOs 
aqUi eM MOntreaL, Para resOLVer e aJUdar, qUeM neCessitar, atraVés dOs anJOs.

teU anJO seGUndO teU siGnO
ANJO Signo Planeta Metal Cor Pedra Dia
Camael Carneiro Marte Ferro Vermelho Diamante 3ª-feira
Anael Touro Vênus Cobre Verde Esmeralda 6ª-feira
Rafael Gémeos Mercúrio Mercúrio Amarelo Agata 4ª-feira
Gabriel Caranguejo Lua Prata Violeta Pérola 2ª-feira
Miguel Leão Sol Ouro Dourado Rubi Domingo
Rafael Virgem Mercúrio Mercúrio Safira Azulgris 4ª-feira
Anael Balança Vênus Cobre Rosa Opala 6ª-feira
Azrael Escorpião Plutão Ferro Vinho Topázio 3ª-feira
Zadkiel Sagitário Júpiter Estanho Marinho Turquesa 5ª-feira
Cariel Capricórnio Saturno Conduzir Preto Granada Sábado
Uriel Aquário Úrano Platina Violeta Ametista Sábado
Asareis Peixes Neptuno Platina Verdeágua Água-marinha 5ª-feira

Por intermédio dos anjos,saiba quem o 
ama e quem o odeia.
Está cansado de lutar, lutar e não vê 
mudanças na sua vida? Convidamo-lo 
a entrar neste mundo lindo dos ANJOS 
e conheça mais da sua vida através de 
estes maravilhosos seres de luz.
Venha, não pense mais, e, seja uma 
pessoa mais que mudou sua sorte atra-
vés dos ANJINHOS.

OraçÕes anGéLiCas Para LiMPeza de Casas neGóCiOs
Anjos do Norte, Anjos do Sul,

Anjos doEste, Anjos do Oeste...
Quero Eu, um Filho/a de DEUS que se

Coloquem em cada ponto cardinal desta
casa/negócio...

Gabriel, Miguel, Uriel e Rafael cheguem
comos seus poderes para este lugar
eemitem suas luzes de abundância...
E tudo lhe será dado por acréscimo.

Assim seja.
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Festival Avril au Portugal
dans le Restaurant Solmar

1 Mars au 10 Juin

Le Restaurant Solmar du 
vieux Montreal, 111, St Paul 

Est. organise cette année son 
40ème, Festival Avril au Portugal 
à Montréal.

Au menu, alléchantes et nou-
velles tables d’hotes, plusieurs 
assiettes fl ambées à votre table, 
le tout pendant que vous vous 
laissez bercer au son du Fado. 
Vous pouvez ainsi entendre la 
grande fadista Marta Raposo et 
le chanteur romantique/fadista 
José João, accompagnés de gui-
tarristes portugais, et d’autres 
artistes, qui seront annoncés pro-
chainement. Venez donc consta-
ter, pourquoi depuis 40 ans, ce 
Festival fait les belles soirees du 
vieux Montreal, tous les soirs.

Essayer le Gibier du Québec 
à LA SAUVAGINE au rez-de-
chaussée au 115 rue St-Paul Est, 
12h-23h.

April Festival of Portugal
at the Solmar Restaurant

March 1st to June 21th

The Solmar Restaurant cel-
ebrates its 40th  April Festi-

val in Portugal in the old port of 
Montreal.

To it’s already famous menu, the 
Festival will present new “fl ambé 
dishes” at your table, while lis-
tening to the beautifull sound of 
Fado. Famous fado singers Mar-
ta Raposo and the romantic José 
João, accompanied with portu-
guese guitar players and other 
artists to be announced shorthly, 
will complete your most enjoy-
able evening.
Come and see why the Solmar 

restaurant, for the last 40 years 
has been your fi rst choice for a 
memorable evening at the Mon-
treal old port, every night.

Try LA SAUVAGINE for the 
Wild Games of Quebec down-
stairs, 115 St-Paul East, daily 
12am-11pm.

40o 

Pour informations: tel :514-861-4562 | Fax :  514-878-4764
Site web: www.solmar-montreal.com                  courriel: info@solmar-montreal.com

Festival de Abril em Portugal
no Restaurante Solmar

1 de Março ao 10 de Junho

O Restaurante Solmar do velho 
Montreal festeja este ano o seu 

40º  Festival Abril em Portugal.

À sua já bem conhecida e excelente 
ementa, se juntarão novas e atraen-
tes sugestões do anfi trião: Variados 
pratos de grelhados na chama à sua 
mesa, enquanto se deixará embalar 
ao som do fado. Poderemos assim 
ouvir a grande fadista Marta Rapo-
so e o romântico fadista José João, 
acompanhados dos seus guitaristas 
portugueses e outros artistas que 
serão anunciados brevemente. Ve-
nham constatar em pessoa, porque é 
que há 40 anos este Festival é, sem 
duvidas, o padrinho das mais belas 
saídas nocturnas no Velho Montre-
al, todas as noites.

Sugerimos LA SAUVAGINE 
para a caça canadiana situa-
do no rés-de-chão, 115 St-Paul 
Est. Diariamente das 12h às 
23h.

111 St-Paul Este, situado no Velho-Porto de Montreal

Festival Abril em Portugal no Velho Montreal
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2 .99%

514-246-9008

Para
VEndER ou

cOMPRAR
António

GOMES

uRGEntE
PREcISA-SE
dE cASAS

 PARA
VEndER
tEMOS

clIEntES
SÉRIOS

*

AVAlIAÇÃO 
GRAtuItA

tElEFOnA-ME

+1000$
        Para o notário

InFORMEM-SE SOBRE AS 
VAntAGEnS dE 

tRABAlHAR JuntOS

nÃO PROcuRA MAIS!
APROVEItE A MInHA 

EXPERIÊncIA PROFISSIOnAl

* Inscripção e venda.
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Recordando o nosso passado, 1999
HIsTÓRIA

Edição do 5 de Maio de 1999
António Vallacorba

Les Couvreurs Augusto moniz Inc.

Temos o prazer de incluir neste caderno especial 
dedicado à Habitação, alguns dados pessoais e 

empresariais da companhia de cobertura de casas, 
Les Couvreurs Augusto Moniz Inc., que é entre nós 

a entidade pioneira da especialidade, com quase 40 
anos de experiência.
Augusto Moniz, seu fundador, chegou ao Canadá 

em 1957, vindo da freguesia do Pico da Pedra, con-
celho da Ribeira Grande, S. Miguel, donde é natural. 
Trazia para além da bagagem cheia de esperança e de 
sonhos, uns meros doze dólares. E insuspeito da boa 
fortuna que o destino tinha para lhe reservar.
Inicialmente, disse, dedicava-se à especialidade 

apenas em horas suplementares, o que o levara a fun-
dar a empresa em 1966. Esta, pois, apenas funciona-
va a tempo parcial.
Só em 1971 é que a companhia passou a funcionar a 

tempo inteiro e já com o presente nome.
Como ponto de informação, por outro lado, foi re-

ferindo o facto de que os portugueses que hoje se de-
dicam especialidade, foram praticamente “treinados” 
por ele na antiga empresa onde trabalhou durante 14 
anos, tendo para ali levado “alguns 35 compatriotas 
nossos”.
Hoje, 42 anos depois e em boa hora, vê aumentar de 

dia para dia em seu redor, todo o presente “império” 
industrial que criou!
Com uma frota de 13 camiões e a dedicação e pro-

fissionalismo dos 21 trabalhadores à sua conta, Au-
gusto Moniz é mais um dos muitos casos de sucesso 
de que a nossa comunidade é fértil.
Viam-se-lhe humedecer os olhos quando, ainda in-

crédulo de toda esta sua prosperidade, afirmava não 

saber “como cheguei a isto...”
- Obviamente, com muito trabalho e sacrifícios - in-

terpolámos nós.
Concordou connosco, para logo acrescentar “E com 

a graça de Deus e a ajuda dos meus filhos!”.
Efectivamente, lá os deparámos nas lides do dia-dia: 

a Teresa, casada com Antero Moniz, na adminis-
tração dos negócios (ajudada ocasionalmente nesta 
função por Margarida Santos); e o David, que vimos 
atarefado mais o cunhado - o dito Antero - na parte 
técnica da empresa, onde nas várias oficinas equipa-
das com toda a maquinaria necessária, se dão forma, 
quer em chapa zincada, quer em cobre e alumínio, 
aos vários acessórios que entram no acabamento la-
teral das coberturas dos tectos. Ou, ainda, no fabrico 
de albóis, estruturas necessárias para uma adequada 
ventilação dos subtectos, etc.
Les Couvreurs Augusto Moniz Inc., devidamente li-

cenciada pela Association des Maitres Couvreurs du 
Québec e pela Régie des Entreprises de Constrution 
du Québec, membro da BEC/BBB, entre outros, está 
habilitada e qualificada (por mor das provas de com-
petência exigidas pelos regulamentos) para efectuar 
quaisquer trabalhos de cobertura residencial, comer-
cial e industrial - em asfalto, membrana elastómera 
(papel sintético), “shingles/bardeau”, etc.
Qualquer trabalho efectuado traz uma garantia de 

10 anos Para as habitações e de 5 para o comércio. 
E, evidentemente, as inspecções e os orçamentos são 
gratuitos.
Geralmente, os clientes requerem trabalhos de co-

bertura à última hora ou quando se lhes deparam ca-
sos de emergência. Mas à nossa pergunta de qual é a 
melhor ocasião para o fazer, Augusto Moniz diz que 

as coberturas ficam mais bem-feitas no Inverno, pois 
nessa altura do ano o revestimento requer uma cama-
da mais grossa de asfalto.
Por outro lado, recomenda da parte dos proprietá-

rios uma inspecção anual ao estado dos seus tectos, a 
qual se deve estender a limpeza das folhas obstruindo 
as áreas de passagem das chuvas.
E sobejamente aceite, que o segredo do negócio não 

deve ser jamais revelado para benefício da concor-
rência. Mas Augusto Moniz não tem problema algum 
em dá-lo a conhecer. Para ele, reside Pura e simples-
mente em bem servir o cliente, com honestidade e 
preços competitivos.
Como vêem, é uma politica bastante simples e efi-

caz e com a qual se ganham clientes para o resto da 
vida!
“A Voz de Portugal” saúda este nosso laborioso 

industrial e demais familiares de, Les Couvreurs 
Augusto Moniz Inc., e deseja-lhes continua pros-
peridade.
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No Domingo dia 20 de Maio às 14 h, venha acolher e celebrar a Santa Maria Goretti numa Missa 
solene no cemitério de Laval.

Esta é a primeira vez que o relicário da Santa Maria Goretti deixa a Itália. Aproveite e venha viver 
esta experiência única num dos mais belos cemitérios do Québec. 

Além disso, puderá assitir à inauguração da Capela Santa Maria Goretti situada no novo Mausoléu 
Porta do Paraíso.

As visitas terão lugar a partir das 10h até às 22h.

Um convite do Cimetière de Laval, em colaboração com Magnus Poirier. 

Cimetière de Laval
5505, Rang du Bas Saint-François, Laval 
Acesso fácil e rápido graças à nova ponte da autoestrada A25. 

450 661-7017

www.cimetierelaval.com12;,H 12;,H

ESTREIA MUNDIAL
2 0  D E  M A I O  2 0 1 2

A relíquia da

chega ao Québec 

PUbLICIdAde

Groupe Sutt on Centre-ouest
Agence immobilière

Courti er immobilier agréé
Telemóvel: 514-892-6833
amelia_tavares@videotron.ca

Conversamos imobiliário porque
« Saber é poder » - Sir Francis Bacon

Groupe Sutton Centre-ouest
Agence immobilière

Amélia Tavares
Courtier immobilier agréé
Telemóvel: 514-892-6833
amelia_tavares@videotron.ca

Pensamento da semana
«Quem não sabe nada tem de acreditar em tudo» - Jan Neruda

Conversamos imobiliário porque
« Saber é poder » - Sir Francis Bacon

Respostas: 5. C e D; 6. A; 7.B; 8. B

5-Quando várias ofertas são apre-
sentadas a um vendedor, ele deve:
  a) Responder a todas as ofertas
  b) Deve inicialmente responder à
       primeira oferta recebida
  c) Pode responder à oferta de sua
       escolha
  d) Idealmente, responder a todas
       as ofertas

6-Quanto tempo tem um compra-
dor para inspeccionar o edifício?
  a) O período para inspeccionar 
       foi negociado entre o vendedor
       e o comprador
  b) O período não deve exceder
       cinco dias
  c) O comprador pode controlar o
      tempo para inspeccionar o edifício

7-O saldo do preço de venda é:
   a) Um preço de venda menor 
        do que o preço pedido
   b) Uma forma particular de
        empréstimo consentido ao
        comprador pelo vendedor
   c) O ganho de capital na 
       propriedade

8-Durante a venda de uma pro-
priedade, um vendedor deve de-
clarar danos causados pela água
    a) Não, se os reparos foram
        feitos;
    b) Sim, sempre
    c) Sim, somente se o comprador
        solicita a informação.

CONtINUAmOS COm O teSte DOS
SeUS CONheCImeNtOS NO SeCtOR ImOBIlIáRIO

É com empenho, dedicação e
competência que irei procurar

a melhor solução
para garantir  

a venda OU a compra
da sua casa.

Pensamento da semana
«Podemos suportar as desgraças que vêm do exterior: são acidentes. Mas sofrer 

pelas nossas próprias faltas... Ah!, é esse o tormento da vida»-Oscar Wilde

No Domingo dia 20 de Maio às 14 h, venha acolher e celebrar a Santa Maria Goretti numa Missa 
solene no cemitério de Laval.

Esta é a primeira vez que o relicário da Santa Maria Goretti deixa a Itália. Aproveite e venha viver 
esta experiência única num dos mais belos cemitérios do Québec. 

Além disso, puderá assitir à inauguração da Capela Santa Maria Goretti situada no novo Mausoléu 
Porta do Paraíso.

As visitas terão lugar a partir das 10h até às 22h.

Um convite do Cimetière de Laval, em colaboração com Magnus Poirier. 

Cimetière de Laval
5505, Rang du Bas Saint-François, Laval 
Acesso fácil e rápido graças à nova ponte da autoestrada A25. 
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Porta do Paraíso.
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Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

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

www.jassure.ca
seguros online

Dois alentejanos encontram-se no local de trabalho do 
primeiro. - Aã, agora desti em marcenêro ?? - é verda-
di, mas ê and’ aqui muito intrigado... - Aã porquêi ?? 
- É qu’ê fiquê sem um dedo e nã sei porquêi !! - Aã e 
quéi que ‘tavas fazendo ?? - Humm, nada de especiali... 
‘Tava aqui mexendo nesta serra rotativa e quando botei 
ali o dedo, assim desta manêra... Olha, lá vai outro! 

Onde está o João? - Internado no hospital. - Não pode 
ser. Ainda hoje o vi num baile de Carnaval com uma 
super loira. - Pois é! A mulher dele também viu! 

Entre dois amigos: - Sabes, quando eu era pequenino o 
meu pai tinha a mania de me mandar ao ar para ador-
mecer. Diz o outro: - Ai era! E tu adormecias? - Claro! O 
tecto era baixíssimo!... 
Morreu na fábrica de cervejas um empregado que, 
coitado, caiu dentro de um tanque de cerveja. O 
homem ainda resistiu por algum tempo, mas a elevada 
temperatura e a profundidade do tanque impediram que 
os seus colegas tentassem fazer qualquer coisa para 
o salvar. Testemunhas deste terrível acidente contam 
que ainda viram o homem a vir à superfície pedir uma 
coisa...TREMOçOS!!! 
Numa certa época implantaram a pena de morte em 
Portugal. Matavam os criminosos na cadeira eléctrica. 
Um dia na altura de matar um assassino faltou a luz! 
Após alguns minutos ouvem-se gritos altíssimos. O di-
rector da cadeia não entende o que se passa e pergun-
ta: “O que é que se passa?? Porquê a gritaria ??” “é que 
estamos a matá-lo com a vela chefe!” 

32

8
9

6

o espírito santo em casa da família
medeiros pela decima terceira vez...

Foi com muita graciosidade que durante toda a se-
mana, se rezou o terço, e, podemos até dizer que 

os corações dos fiéis, se abrem aos dons do Espírito 

Santo. Como sempre, a casa sempre cheia de familia-
res e amigos. É uma tradição desta família, António 
Medeiros e Lúcia Medeiros adquirida do seu pai Ma-
nuel Medeiros.
Logo de seguida, o terço, a folia da Laval veio can-

tar, as tradicionais canções do Espírito Santo com o 
senhor Manuel Moniz tocadores José Andrade, An-
tónio Sousa, José Oliveira acompanhamento, João 

Carvalho, Duarte Amaral, José Viveiros, Gilberto Da 
Ponte, António Soares. De seguida as famosas sopas 
e carne guisada do Espírito Santo que estava mesmo 

uma delícia. Confeccionado pelo senhor José Pache-
co (mais conhecido por José pequenino) o serão foi 
muito divertido com alegria e amizade. No domingo 
foi mesmo lindo, as coroações com três gerações, en-
tre o avô Manuel Medeiros, neto Jason Medeiros, e 
o bisneto Jade Medeiros. Foi assim que se terminou 
esta linda semana para esta família Medeiros. Toda 
a equipa do jornal vos deseja felicidades amor paz e 
saúde e que o Espírito Santo nos proteja a todos.

Texto de João Arruda

os bancos terão uma limpeza

Depois da publicação do meu artigo “O meu 25 
de Abril...”, o Conselheiro municipal de Mile-

-End, o senhor Alexander Norris comunicou-me e 
informou-me da sua indignação ao ver os bancos li-
terários de autores portugueses, com grafítis. 
O senhor Norris, explicou que a limpeza desse tipo, 

se realizará quando fizer bom tempo. Pelo mesmo, 
também já informou que há pessoas responsáveis 
pela protecção do ambiente, do Plateau Mont-Royal,  
relativo à existência dos grafítis. Nós apanhámos 
uma boa note, e diz que só começou há poucos dias 
a tirar os grafítis na freguesia, os bancos terão a sua 
limpeza o mais cedo possível.

Texto de Miguel Félix
Eu quero agradecer ao Conselheiro senhor Alexan-

der Norris por ter reagido o meu artigo. É só com as 
nossas reacções aos eventos e ás notíciais que pode-
mos fazer um mundo melhor e mais agradável para 
viver.
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EU DOMINO
ONDE OUTROS FALHAM

COM 33 ANOS
DE EXPERIÊNCIA

MELHORA AGORA
A SUA VIDA 

100% 
GARANTIDO

A bruxaria destrói olhares, amizades e 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 con� am em nada. São pessoas 

que foram enganadas por bruxos e feitiços. 

CHAMAN, ÍNDIO, GURU…
TODOS OS PROBLEMAS TÊM UMA SOLUçãO

TODAS AS DOENçAS TÊM UMA CURA... 

TESTEMUNHOS REAIS:

NÃO FAÇO PROMESSAS FALSAS NEM ENGANO, 
ESTOU AQUI PARA FAZER O QUE OUTROS NÃO FAZEM

EU SOU CONHECEDOR DE SEGREDOS DA FLORESTA
FAÇO TUDO O QUE É DIFÍCIL E IMPOSSÍVEL

REGRESSO DA SUA AMADA ATÉ VOCÊ
Eu sou um mestre espiritual, um 
xamã mental e metafísico de nas-
cença. Tenho poder e capacidade de 
retirar qualquer tipo de bruxedo, 
praga, cura espiritual, exorcismo
e bruxedo revertido.  Limpo a sua 
casa, carro e negócio.

SEGURA O TEU AMOR
O ÍNDIO QUE

Já á certo tempo que comecei 
a sentir um ar pesado em nos-
sa casa.O meu bébé não con-
seguia dormir e chorava todas 
as noites.Visitei o SHAMAN 
INDIO que me pediu par lhe 
levar amostras contaminadas da mi-
nha casa.Depois com os seus rituais 
e orações eu pude vêr toda a porcaria 
que saía dessas amostras .Obrigado  
sHaMan. LY.  

Obrigado SHAMAN por me te-
res devolvido quem eu amava.A 
minha relação foi destruída por 
uma praga rogada por uma ami-
ga minha que se apaixonou pelo 
meu marido.Ela estava obseca-

da por ele e dirigiu-se a madiums africa-
nos para assim destruír a harmonia na 
minha família.Agora estamos limpos e 
reunidos outra vez. REBECCA FOLREN-
Ce

Há já muitos anos que sou uma 
mãe feliz.Tentei engravidar e acon-
tecia sempre qualquer coisa.An-
dava desesperada,até que um 
dia,por curiosidade visitei o SHA-
MAN INDIO,ele deu-me infusões 
de ervas,plants e raízes da Amazónia,para 
beber e um mês depois senti mudanças no 
meu corpo .Maior prazer e desejo sexual e 
fi nalmente o meu sonho de ser mãe realizou-
-se. Obrigado SHAMAN pela tua ajuda. RITA 
danieLa.  

Fui sempre um homem for-
te mas de repente fi quei 
doente de cama,o que me 
tornou completamente  
impotente,sem saber o que 

fazer.Graças ao SHAMAN,a espe-
rança voltou à minha vida,quando 
ele descobriu a verdadeira causa 
dos meus problemas.Obrigado por 
me teres livrado das infl uências 
diabólicas.  SERGIO

514-386-0008
7551 st-Hubert

Obrigado SHAMAN por me teres devolvido quem eu amava.A minha relação foi
destruída por uma praga rogada por uma amiga minha que se apaixonou pelo meu
marido.Ela estava obsecada por ele e dirigiu‐se a madiums africanos para assimp g p
destruír a harmonia na minha família.Agora estamos limpos e reunidos outra vez. 
REBECCA FOLRENCE
Já á certo tempo que comecei a sentir um ar pesado em nossa casa.O meu bébé não
conseguia dormir e chorava todas as noites Visitei o SHAMAN INDIO que me pediu par lheconseguia dormir e chorava todas as noites.Visitei o SHAMAN INDIO que me pediu par lhe
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bIJoUTeRIe dIVA
Place Versailles, 7275 sherbrooke e., prop.: Nafissa

- ComPRAmos oURo e PRATA
- NoVA CoLeCção de JÓIAs
  em oURo e PRATA e 
  TAmbém A CoLeCção
  CHAmILIA e zINzI 
- Temos os meLHoRes PReços

514-508-3482 | 514-209-6652

distrito de Faro
De Sagres ao Guadiana, o distri-

to de Faro é região de sol, praia, 
peixe e marisco. O distrito de Faro, 
com uma área total de 4.954,5 quiló-
metros quadrados, é a região mais ao 
Sul de Portugal Continental.
O distrito de Faro corresponde à re-

gião do Algarve, nome que deriva da 
palavra árabe “Al-Gharb”. A cultura 
árabe teve um contributo muito grande 
na arquitectura da região.
A região é extensa e com um clima 

mediterrânico, oferecendo temperatu-
ras agradáveis durante todo o ano. No 
distrito de Faro encontram-se algumas 
das praias mais bonitas da Europa.
O património construído é outro pon-

to de paragem obrigatória. A arquitec-
tura das casas caiadas com chaminés 
de beleza inigualável, os campanários 
das igrejas e os museus, que revelam 
excertos dos antepassados do povo 

algarvio, contribuem para a singulari-
dade deste destino. Visitar Aljezur, La-

gos, Silves, Faro, Tavira, Castro Marim 
e Alcoutim é descobrir em cada museu, 
igreja, fortes e castelos a história por-
tuguesa.
Nos arredores da cidade, importa des-

tacar a beleza do Parque Natural da Ria 
Formosa, que se estende desde Cacela 
Velha à Quinta do Lago. Para além das 
praias e das serras algarvias, onde se 
podem fazer caminhadas, destaquem-
-se as animadas noites algarvias e os 
magníficos campos de golfe que se es-
tendem por toda a região.
Num local com tanta qualidade e va-

riedade, o peixe e o marisco são reis. 

Confecionados com receitas próprias 
que os realçam, como as cataplanas, 

as caldeiradas, sopas de peixe, ou os 
petiscos. Dos Carapaus alimados à tra-

dicional sardinha assada em Portimão, 
acompanhando com uma salada mon-
tanheira na Cacela, o bife de atum de 
Tavira e o polvo de Santa Luzia. Ou 
ainda as deliciosas ameijoas, conqui-
lhas, lingueirão, ostras da Baleeira, de 
Alvor e da ria Formosa, pelas lulinhas 
e choquinhos em todo o Algarve.
Os frutos dão sabor a doces, como os 

de amêndoa, de laranja, de figo, e os 
morgados, os dom rodrigos. Entre es-
ses frutos, há os que dão sabor a licores 
e aguardentes, como o medronho da 
serra, e a amêndoa amarga, para provar 
gelada.
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esPíRITo sANTo

Você é consultante de viagens com experiência? Venha e 
junte-se à nova equipa da Agência Royal Latino.
Qualificações:
• Mínimo dois (2) anos de experiência activa como 

consultante de viagens.
• Proficiente no sistema de reservas Sabre e PC Voya-

ges
• Bilingue: Inglês e Francês
• Candidatos que falem Português e Espanhol de pre-

ferência.
• Habilidade para trabalhar noites e fins-de-semana 

quando necessário
Os candidatos qualificados e interessados deverão enviar 
o seu currículo directamente para:

joey@royallatino.com

 

Vocé é consultante de viagens com experencia? Vem e junta-se à nova equipa da 
Agencia Royal Latino. 

Qualificacaões : 
 Minimo dois (2) anos de experencia activa como consultante de viagens 
 Proficiência no sistema de reservas Sabre e PC Voyages 
 Bilingual;Inglês e Francês 
 Candidatos que falem Português e Espanhol serão preferidos. 
 Habilidad para trabalhar noites e fins de semana quando necessario 

Os candidatos qualificadoseinteressados deverão enviarseu 
currículodirectamente parajoey@royallatino.com 

 

aGenCe VOYaGes rOYaL LatinO inC.
177 Mont-Royal Eve. Est Montreal, Quebec H2T 1P2

tel.: 514.849.1153/54 fax: 514.849.9030

Coisas do Corisco

Bem cá estamos nos outra vez na primavera e 
no inicio das festas dos santos populares.

O dia da mãe também faz parte das festas, se há Santas 
no Mundo as mães devem ser as mais verdadeiras, elas 
são na maioria das vezes as mais esquecidas, sobretudo 
quando são velhinhas e vivem nas casa de terceira ida-
de. Eu queria sublinhar uma mãe que é muito especial 
na minha vida, ela não é a minha mãe verdadeira, mas 
nesta terra ela foi mais que uma mãe é um Anjo da guar-
da para mim. É a minha tia Emilia, que 8 ou 9 anos atrás 
ela cozinhava um jantar sozinha pra 20 familiares, alem 
de amassar e cozer uns bolos de massa sovada, aquela, 
eu sei que deve haver muitas como ela, a minha mãe 
de Montreal vive hoje com a doença do esquecimento, 
numa casa de terceira idade, com um olhar vazio, mas 
que ainda se lembra da letra da primavera das flores, 
como tu não há igual, sim tia Emilia como tu não há 
igual, e vocês, os leitores, devem ter uma mãe que não 
vos deu vida mas se não fosse ela talvez não seriam o 
que são hoje. Uma boa festa da mãe a todas.  

José de Sousa

Angariação de Fundos...
Câncer “The breath mints”

Sábado,5 de Maio de 2012, fomos 
convidados, a um jantar, em La-

salle, para angariação de fundos do 
“Câncer das Mulheres” em doação a 
“Pharmaprix weekend Walk To End  
Woman’s Cancer’s”, o qual foi rea-
lizado, pela organização “The Beath 

Mints” que é composta por: Clara Soares, Anabela 
Constantino, Anna Valentini, Donna Harber, Idália 
Justino, Cindy Patriarca e Cecile Furtado, pessoas de 
muita coragem, e devoção. 

Para a mesma causa, nos dias, 25 e 26 de Agosto, 
haverá uma marcha, (cujo percurso será de 60Km) a 
qual, será efectuada por Paulo Gomes, (Ourivesaria 
Zenith) José Barbosa e Denis Soares. Três homens, 
corajosos, e, com uma força extraordinária, que ao 
apoiarem as respectivas esposas, (que fazem par-
te desta organização) apoiam certamente todas as 
mulheres, que de uma certa forma, algumas, infe-
lizmente, atingidas por esta doença, o cancro. Esta 
organização, há sete anos que angaria fundos, efec-
tuando várias vendas de garagem ao longo do ano, 
para diferentes causas, assim como: “Mulheres De-
samparadas”, “Escolas de Crianças Deficientes”, 
“Lamosaíque”e etc. 

São estas acções que darão a possibilidade, de ad-
quirir melhores tratamentos e resultados para a exis-
tência de uma cura, pois, o que muitas vezes parece 
impossível, torna-se possível. Nos discursos efectua-
dos por Clara e Idália, pôde-se sentir a dor, a tristeza, 

o afecto para com o próximo, a esperança de vencer, 
junto com sorrisos e frases de humor. Maravilhoso! 
Agradeceram a todos, os que benevolamente ajuda-
ram a realizar este evento. À direcção, da Associa-
ção de Lasalle, onde se realizou o delicioso jantar, 
confeccionado, pelo cozinheiro chefe, Carlos Alberto 
Farinha, a todas as pessoas que trabalharam ardua-
mente, na cozinha, na sala e no bar. À Pharmaprix, 
(3646 boul. Taschereau, Greenfield Park) Le Centre 

Sheraton Hotel-Downtown, UNÉ Productions Man-
dy Gomes, Salon de Coiffure Dollard, (Lasalle) So-
ares e Filhos, Romados, Ourivesaria Zenith, Denis 
Soares, Bijoux de Création Ana Subtil, Les Repre-
sentations Rocha & Rocha, Victor Patriarca e a todos 
os presentes. Houve dança, (bailarico bem animado) 
foram oferecidos, prémios de presença e rifas ven-

didas na sala, tudo muito bem organizado. Foi real-
mente, uma noite bem passada, acolhedora, familiar 
e com todo o positivismo adequado para este serão. A 
todas as “Mulheres” a nossa voz “ A Voz de Portugal” 
deseja muita saúde, muito sucesso, especialmente a 
esta organização que luta o ano inteiro, por esta, e 
outras causas que afectam mundialmente, o “Ser Hu-
mano”. Bravo às “The Breath Mints”

Texto de Elisa Rodrigues
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CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624  #209-
ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA GAMAL GIRGIS
4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita         514.844.6212
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152
GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804

MERCEARIA

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

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203          514.843.5626
Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

RESTAURANTES
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562
IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

EMPREGOS

Igreja Baptista Portuguesa  514.577.5150
Missão Santa Cruz              514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima     450.687.4035

IGREJAS

SERVIÇOS cOnSulARES
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa   1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar  514-499-0359

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                  450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                      514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                         514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc          514.388.4129
Centro de Ajuda à Família        514.982.0804
Centro Acção Sócio Com.       514.842.8045
Centro do Esp. Santo               514.353.1550
Clube Oriental  de Mtl                     514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.       514.982.0688
Sp. Montreal e Benfica         514.273.4389

ASSOcIAÇÕES E cluBES

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
ASSISTENTE SOCIAL
LA CROIX MAUVE
Homologação de mandatos e 
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho               514.513.9556
BANCOS
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

Mercearia 
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

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

Rosa: 514 278.3956

VIdEntE

8 de Maio de 2012
1 Euro = cAd 1.303320

Companhia paisagista procura ho-
mens para trabalhar nos jardins. 
Bom salário.

Carlos fernandes
514-554-0213 ou 450-641-7389

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

Johanne: 450-628-5472

Procura-se pessoas 
para trabalhar em 

“Pavé-uni”, muros e 
blocos.

514-444-4669

AluGA-SE

cOntEntOR

Homem dinâmico para trabalho 
geral de edifícios comerciais, para 
pequenos trabalhos arranjar e ma-
nutenção geral para companhia 
imobiliária a tempo inteiro no distri-
to de ANJOU. 514-355-1233

INFO@PLEXON.CA

EMPREGOS

Procura pessoa/s para comparti-
lhar contentor para portugal. 

Telefonar para
514-521-9215

$11.00*

514-284-1813

*taxas nãO inCLUídas. tOdOs 
Os anÚnCiOs deVeM ser PaGOs 

COM anteCedÊnCia.

Empregados para pavimento 
de asfalto (pá, rodo,…) com 
mínimo de experiência nessa 
área. Também procuramos 
jornaleiro para colocação de 
“pavé-uni”, com mínimo de 
experiência. 

sandra Carlos
514-937-2700

Aluga-se 5 1/2 na 15ª Avenue em 
St-Michel. Livre no 1º de Julho.

514-328-9070
VEndE-SE
Antena e caixa para TV portugue-
sa, mesa de 8 pessoas com 4 
cadeiras, ventuínha de tecto com 
lâmpadas, televisão sony 36p com 
móvel e humidificador 20L, tudo 
em excelente estado e barato.

João: 514-365-8857

Procura-se pessoa para limpeza 
em Mount-Royal. Uma vez por 
semana. Deve falar um pouco de 
francês ou inglês.
450-662-9330 ou 514-574-9994

Procura-se pessoa para lim-
peza não-fumadora. um dia 
em cada duas semanas. 
Com experiência e referência. 
Deve gostar de cães.

514-332-5672

M E M O R A N D U M
3 anos de saudade
António Pena

Faz três anos que nos deixaste. Fizemos tudo 
para te voltar a ver sorrir mas, não consegui-
mos. 

Dentro de nós há uma saudade, que não dá 
para explicar. Quero que saibas, que estejas 
onde estiveres, nós nunca te vamos esquecer.

Da tua mulher, filhos, nora e netos.

† Joaquim Carvalheiro Dos Santos
1941-2012

Faleceu em Laval no dia 24 de Abril de 
2012, com 70 anos de idade, Joaquim 
Carvalheiro Dos Santos, natural de São 
Bento, Porto de Mós, Portugal, esposo de 
Miraldolina Carvalheiro.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos 
Clara e Paulo(Natalie Marques), os seus 
netos Christophe, Alexandra, Brian e Eri-
ka, assim como restantes familiares e 
amigos.
Com o apoio de todos aqueles que estão 
junto de nós e que partilham a nossa dor, 
é mais fácil encontrar a força e a coragem 
de aceitar esta enorme perda. 

Bem-Hajam.
Familia Santos

sr. setY
Grande Vidente MédiUM

Tem uma reputação interna-
cional e pode resolver todos 
os seus problemas, mesmo os 
casos mais desesperados tal 
como dinheiro, amor, procura de 
trabalho, stress, mesmo a saú-
de, tal como obesidade, proble-
mas de autismo e posso ajudar 
a vos proteger do mal. Eu sou a 
solução dos seus problemas e 
são garantidos à vida. 
Se este anùncio vos toca sobre 
alguns destes problemas, pode-  
me contactar sem esperar.

iMPOssíVeL faLHar
faCiLidades de PaGaMentO

438-990-7524

PrOCUra a feLiCidade?
bOa nOtíCia Para VOCÊ, 

Há UMa a sOLUçãO
sr. saibO

Especializado na união e volta 
da pessoa amada. Ele vai ajudar 
a resolver todos os seus proble-
mas, mesmo os casos mais de-
seperados. Volta duma pessoa 
querida, infidelidade, família, 
sorte no jogo, sucesso financei-
ro, protecção. Ele é um Expert 
na iluminação e na destruição. 
Magia Negra, maus espíritos, má 
sorte, etc. 

resULtadOs ráPidOs
e satisfatóriOs.

100% GarantidO e disCretO

514-465-7475

† Virginia Linhares
Faleceu em Montreal no dia 1 de Maio de 
2012, com 85 anos de idade, a Senhora 
Virginia Linhares, natural da Ribeira Quente, 
São Miguel, Açores, esposa do já falecido 
Manuel de Melo.
Deixa na dor seus filhos, Manuel 
de Melo(Fátima), José Leonildo de 
Melo(Visnja), Constantino de Melo, Ma-
delein de Melo(Eduard), Aníbal (David) de 
Melo(Fernanda). Seus netos Christopher 
Neil, Stefanie (Edgar da Silva), Jennifer, 
Connie(Adam), Samantha, Kevin, Jonathan, 
Alexander, Eduard Manuel(Kelly Coelho), 
Nancy Barbosa (Marco Carneiro) Seus bis-
netos Noah, Maya, Ellie e Serena. Sobrinhos/as, cunhados/as, fami-
liares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean Talon Est, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins

Missa do corpo presente segunda-Feira, 7 de Maio às 10h00, na Igreja 
Santa Cruz. Foi sepultada no Mausoleu St-Martin,Laval.

A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se digna-
ram a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, 
se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

oração a santo expedito
“Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, intercede por mim 
junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, socorre-me nesta hora de aflição 
e desespero.  Vós que sois o Santo das causas urgentes, protegei-me, 
ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade.  Atendei o meu pedi-
do. (fazer o pedido). Meu Santo Expedito! Ajudai-me a superar estas 
horas difíceis, protege-me de todos que possam prejudicar-me, prote-
ge a minha família, atende ao meu pedido com urgência.  Devolva-me 
a Paz e a tranquilidade.  Meu Santo Expedito!  Serei grata pelo resto da 
minha ida e levarei o seu nome a todos os que têm fé.  Muito Obrigada. 
(Rezar um Pai Nosso, uma Avé Maria e fazer o sinal da Cruz.  Mandar 
publicar após o pedido)L.F.

oração

oração a Nossa senhora Aparecida
Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida, Vós que nos amais e nos 
guiais todos os dias, Vós que sois a mais bela das mães a quem eu 
amo de todo meu coração, eu vos peço mais uma vez que me ajudeis 
a alcançar uma graça; e por mais difícil que seja, (pede-se a graça) sei 
que me ajudará e acompanhará sempre até à hora da minha morte. Lf

Venda de sucessão
Conjunto quarto no estilo europeu 
barroco, armário 5 portas e o topo 
do móvel em mármore com, 7 pe-
ças no total, valor real 10 000$, 
vende por 4200$. Muito motivado 
para vender.

Carmen 514-387-4257
514-830-7705

SERVIÇO

estétiCa e téCniCa
aO dOMiCíLiO

Extensão de cílios, tintu-
ra de cílios, depilação do 
corpo, do rosto, e aplica-
ção de unhas. Desloca-
-se se necessário.

514-518-6286

Operadora com experiência na 
costura de casacos e blusões. Tra-
balho permanente. Deve falar um 
pouco de francês.

Júlia ou tina
514-272-9997
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grupo A: Rússia
Após vencer o seu grupo de apu-

ramento pela primeira vez em 
cinco tentativas, a Rússia de Dick 
Advocaat tem como objectivo fazer 
melhor do que em 2008, quando che-
gou à meia-final.
Melhor desempenho no EURO: 

vencedor em 1960 (União Soviética)
SELECCIONADOR: 
Dick Advocaat
MELHOR MARCADOR:
Sempre: Vladimir Beschastnykh (26)
Actual: Roman Pavlyuchenko (20)
FUNDAçãO DA FEDERAçãO: 1912

Semi-finalista em 2008, a Rússia che-
ga ao UEFA EURO 2012 com a con-
fiança da vitória no seu grupo de apu-
ramento, situação que acontece pela 
primeira vez em cinco tentativas. Evi-
tou assim a surpresa de há dois anos, 
altura em que foi afastada pela Eslo-
vénia, devido aos golos fora, no “play-
-off” de apuramento para o Campeona-
to do Mundo. 
Sem derrotas fora, a equipa de Dick 

Advocaat sofreu quatro golos nas dez 
partidas de qualificação. Foi o seu 
ataque que fez a diferença no UEFA 
EURO 2008, com destaque para o 
Andrey Arshavin. Suspenso nos dois 
primeiros jogos da fase de grupos, re-
gressou a tempo para ser decisivo na 
primeira fase e depois na eliminação 
da Holanda. Apenas a Espanha o con-
seguiu parar.

QUALIFICAçãO PARA
O UEFA EURO 2012
Grupo B: vencedor
Melhores marcadores: Alan Dzagoev, 

Roman Pavlyuchenko (4)
Totalistas: Vasili Berezutski, Andrey 

Arshavin (10)
A equipa de Dick Advocaat não co-

meçou da melhor maneira, seguindo-se 
ao triunfo sobre Andorra uma derrota 
em casa ante a Eslováquia. A sua forma 
melhorou, conseguindo o apuramento 
com um triunfo na última jornada. O 
golo de Sergei Ignashevich na vitória 
por 6-0 ante Andorra, que valeu a li-
derança do grupo, a 11 de Outubro, foi 
o seu 50º na carreira. É o defesa mais 

concretizador da história do futebol 
russo.
O sucesso é apoiado numa forte defe-

sa, que apenas sofreu quatro golos nos 
dez encontros - apenas a Itália sofreu 
menos –, com três tentos decisivos a 
serem obtidos com remates que sofre-
ram desvios em contrários.
“Fizemos parte de um grupo com dez 

jogos muito competitivos e, merecida-
mente, vencêmo-lo”, disse Advocaat. 
“Espero que todas as críticas à selecção 
tenham terminado.”

PASSADO NO EURO
Como parte da União Soviética, a 

Rússia ajudou na vitória na edição ini-
cial da prova, em 1960, numa equipa 
que contava com o guardião do FC Di-
namo Moskva, Lev Yashin, e com Igor 
Netto, do FC Spartak Moskva, e que 
bateu a Jugoslávia na final por 2-1. O 
avançado Viktor Ponedelnik marcou, 
no prolongamento, o golo da vitória.
A URSS seria finalista vencida em 

1964, onde perderia para a Espanha, o 
mesmo acontecendo na final de 1972, 
onde foi derrotada pela República Fe-
deral da Alemanha. Voltaria a ser ba-
tida noutra partida decisiva, em 1988, 
numa selecção com forte presença 
ucraniana, ao perder por 2-0 com a Ho-
landa. Desde que jogou sob a bandeira 
da CEI (Confederação de Estados In-
dependentes), em 1992, a Rússia não 
mais repetiu os feitos passados. Somou 
um triunfo apenas em nove encontros 
em fases finais, em 1992, 1996 e 2004, 
falhando o apuramento em 2000, até à 
edição na Áustria e Suíça, onde atingiu 
a meia-final.
JOGOs dO GrUPO a
dO Uefa eUrO 2012
Sexta-feira, dia 8 de Junho: 
Rússia - República Checa, 19h45, Wroclaw
Terça-feira, dia 12 Junho: Polónia - Rússia, 
19h45, Varsóvia
Sábado, 16 de Junho: Grécia - Rússia, 
19h45, Varsóvia

reGistO nO eUrO
Total: J63 V37 E12 D14 GM124 GS60
Fases finais: J11 V4 E1 D6 GM13 GS20
Fase de qualificação: 
J52 V33 E11 D8 GM111 GS40

grupo A: República Checa
A equipa de Michal Bílek ultra-

passou os problemas iniciais de 
modo a poder continuar o orgulhoso 
registo da República Checa, presente 
em todas as fases finais desde 1996.
Melhor desempenho no EURO: 

vencedora em 1976 (como Checoslo-
váquia)
SELECCIONADOR: 
Michal Bílek
MELHOR MARCADOR:
Sempre: Jan Koller (55)
Actual: Milan Baroš (39)
FUNDAçãO DA FEDERAçãO: 1901

A equipa de Michal Bílek ultrapassou 
problemas iniciais para continuar o re-
gisto da República Checa, que marcou 
presença em todas as fases finais de um 
Campeonato da Europa desde a desin-
tegração da Checoslováquia, em 1993. 
Depois de não ter conseguido apurar-
-se para o Campeonato do Mundo de 
2010 – e de ter ficado pela fase de 
grupos do UEFA EURO 2008 –, Bílek 
desejava dar oportunidade a uma nova 
geração de jogadores, misturando-a 
com nomes consagrados como Tomáš 
Rosický, Petr Čech e Milan Baroš. Não 
começou a fase de qualificação para o 
UEFA EURO 2012 da melhor forma, 
perdendo em casa com a Lituânia, mas 
no final tudo correu pelo melhor, afas-
tando Montenegro no “play-off”, com 
um resultado total de 3-0.

QUALIFICAçãO PARA
O UEFA EURO 2012
Grupo I: Segunda classificada
“Play-off”: República Checa 2-0, 1-0 

Montenegro (total: 3-0)
Melhor marcador: Michal Kadlec (4)
Totalista: Michal Kadlec (10)
A dupla do FC Viktoria Plzeň, com-

posta por Václav Pilař e Petr Jiráček, 
estreou-se a marcar pela selecção prin-
cipal, com a República Checa a garan-
tir uma vitória sobre o Montenegro no 
“play-off”, com um resultado total de 
3-0.
O golo de Václav Kadlec no Lie-

chtenstein fez dele o mais jovem jo-
gador a marcar na fase de qualificação 
(com 18 anos e 145 dias), apesar de o 
total de golos marcado pelos checos 
na fase de grupos (12) ter sido o mais 
baixo de todos os finalistas. Depois de 
Baroš ter falhado um penalty na jorna-
da inaugural, na derrota com a Lituâ-
nia, passou a ser o defesa Michal Kad-
lec a encarregar-se disso, convertendo 
os três de que dispôs.
“Estivemos sob pressão, desde a 

derrota caseira com a Lituânia, até ao 
fim”, disse Bílek. “Estou orgulhoso dos 
jogadores e pela forma como lidaram 
com isso. Estou feliz por fazer parte 
desta equipa.”

PASSADO NO EURO
A República Checa tem marcado sem-

pre presença no EURO desde a desin-
tegração da Checoslováquia, em 1993 
(pelo contrário, participou em apenas 
um Mundial), e tornou-se apenas na 
segunda equipa a apurar-se para um 
torneio, no caso o UEFA EURO 2000, 
com um registo 100 por cento vitorio-
so.
Perdeu a final do EURO ‘96 frente 

à Alemanha, por culpa de um golo de 
ouro de Oliver Bierhoff, que fez o 2-1 
final, e sofreu nova desilusão no pro-
longamento das meias-finais, frente à 
Grécia, oito anos depois.
Em 1976, o memorável penalty de 

Antonín Panenka, natural de Praga, 
permitiu à Checoslováquia sagrar-se 
campeã europeia, com uma vitória por 
5-3 no desempate através de grandes 
penalidades frente à República Federal 
da Alemanha, depois de um empate a 
dois golos. Na defesa do título, quatro 
anos depois, os checos foram terceiros.
JOGOs dO GrUPO a
dO Uefa eUrO 2012
Sexta-feira, 8 de Junho: 
Rússia - República Checa, 19h45, Wroclaw
Terça-feira, 12 de Junho: 
Grécia - República Checa, 17h00, Wroclaw
Sábado, 16 de Junho: 
República Checa - Polónia, 19h45, Wroclaw

reGistOs nO eUrO
Total: J67 V46 E9 D12 GM136 GS51
Fase final: J17 V8 E2 D7 GM24 GS22
Fase de qualificação: 
J50 V38 E7 D5 GF112 GC29
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Vous êtes 
à la recherche 

de financement  ?
SécurFinance vous propose une alternative 

aux institutions financières. 
Spécialiste en financement hypothécaire 

pour des termes entre 3 à 36 mois.

Chez SécurFinance, vous trouverez une 
solution parfaitement adaptée à vos besoins.

Construction • Rénovation • Commercial • Résidentiel

Pour plus d’informations,
contactez-nous au 450 688-5558 poste 256 

ou bien par courriel à info@securfinance.com 

www.securfinance.com
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Procura
fi nanciamento?

SécurFinance oferece uma alternativa às 
instituições bancárias. Especialista
em fi nanciamento sobre hipotecas

com termo entre 3 a 36 meses 

Com sécurFinance, você encontrará 
uma solução perfeitamente adequada 

às suas necessidades e possibilidades.

Construção | Renovação | Comercial | Residencial

Grupo A

 J pts
polónia 0 0
Grécia 0 0
rússia 0 0
república Checa 0 0

VenCedores Anteriores

1960 título: união soviética #1
 país organizador: França

1964 título: espanha #1
 país organizador: espanha

1968 título: itália #1
 país organizador: itália

1972 título: Alemanha #1
 país organizador: Bélgica

1976 título: Checoslováquia #1
 país organizador: Jugoslávia

1980 título: Alemanha #2
 país organizador: itália

1984 título: França #1
 país organizador: França

1988 título: Holanda #1
 país organizador: Alemanha

1992 título: dinamarca #1
 país organizador: suécia

1996 título: Alemanha #1
 país organizador: inglaterra

2000 título: França #2
 país organizador: Bélgica/Holanda

2004 título: Grécia #1
 país organizador: portugal

2008 título: espanha #2
 país organizador: suíça/Áustria

2012 título: 
 país organizador: polónia / ucrânia

História dos campeonatos da europa

1960: sonho de
delaunay concretiza-se

A União Soviética bateu a Jugoslávia na primei-
ra final, com Lev Yashin a mostrar a sua clas-

se, antes do golo decisivo de Viktor Ponedelnik no 
prolongamento.

À semelhança de outros grandes eventos desporti-
vos, como o Campeonato do Mundo, a Taça dos Clu-
bes Campeões Europeus e os Jogos Olímpicos da era 
moderna, a primeira competição europeia de selec-
ções foi idealizada por um francês: Henri Delaunay, 
então dirigente da Federação Francesa de Futebol.
A prova foi pensada em 1927, mas só em 1954, com 

o aparecimento da UEFA, é que a competição ganhou 
pernas para andar. Mesmo assim, algumas federações 
europeias mostraram-se reticentes e a luz verde só 
foi dada no Congresso da UEFA em 1957, dois anos 
depois de Delaunay ter falecido. Contudo, o criador 
da competição não foi esquecido, já que viria a dar o 
seu nome ao troféu que representa a prova.
A França de Henri Delaunay foi a primeira semifi-

nalista a ser escolhida como anfitriã da primeira fase 
final. Várias foram as peripécias até a bola começar a 
rolar no primeiro Europeu, que quase não se realizou, 
dado o número de selecções participantes não atingir 
o mínimo de 16. Várias inscrições de última hora im-
pediram esse destino, pese embora a primeira edição 
tenha registado as ausências de Itália, República Fe-
deral da Alemanha ou Inglaterra.
A prova foi inicialmente desenhada com um for-

mato de eliminatórias, em casa e fora, até às meias-
-finais, com o primeiro jogo a ser disputado a 29 de 
Setembro de 1958, a contar para a primeira ronda e 
não para a ronda preliminar. Esse jogo foi disputa-
do perante 100,572 adeptos, no Estádio Lenine, em 
Moscovo, com a União Soviética a vencer o encontro 
com a Hungria, por 3-1, tendo Anatoli Ilyin marca-
do o primeiro golo aos quatro minutos. Os soviéticos 
conquistaram a eliminatória, averbando um resultado 
de 4-1 no conjunto dos dois jogos.
Nos quartos-de-final, a União Soviética teve o seu 

momento de sorte, beneficiando da controvérsia de-
cisão do General Franco, que impediu a Espanha de 
jogar. Avançou assim a URSS que, juntamente com 
França, Jugoslávia e Checoslováquia, disputou a pri-
meira fase final do Europeu. Se alguns pensavam que 

os soviéticos não estavam nas meias-finais por méri-
tos próprios, as dúvidas ficaram desfeitas quando ba-
teram os checos por 3-0, com dois golos de Valentin 
Ivanov.
Os anfitriões perderam por 5-4 ante a Jugoslávia, no 

jogo que ainda detém o recorde de golos marcados 
nas fases finais. Raymond Kopa e Just Fontaine não 
alinharam pelos franceses, mas o poderio dos jugos-
lavos foi inquestionável, que viriam a encontrar uma 
defesa de betão na final de Paris, disputada no dia 10 
de Julho de 1960.

Graças ao lendário guarda-redes russo Lev Yashin, 
os jugoslavos viriam a marcar apenas um golo, por 
intermédio de Milan Galic, em 90 minutos de domí-
nio. O tento de Slava Metreveli levou o jogo para 
prolongamento, numa fase em que a Jugoslávia acu-
sou algum cansaço. Viktor Ponedelnik, com um ca-
beceamento certeiro, viria a dar o primeiro e único 
troféu aos soviéticos.

“Há jogos e golos realmente especiais, que mar-
cam o auge da carreira de um jogador”, disse 
Ponedelnik após a final, acrescentando: “Foi um 
momento marcante de toda a minha vida despor-
tiva”. Felizmente, este era o começo de um rol de 
momentos marcantes que viriam a nortear a his-
tória dos Campeonatos da Europa.

estatístiCas de 1960
Melhor Ataque Jugoslávia 6 Golos
Pior Ataque Checoslováquia 2 Golos
Melhor Defesa União Soviética 1 Golos sofridos
Pior Defesa França 7 Golos sofridos
Mais Goleadas União Soviética 1 Goleadas
Mais Vitórias União Soviética 2 Vitórias
Menos Vitórias França 0 Vitórias
Mais Empates União Soviética 0 Empates
Mais Derrotas França 2 Derrotas
Menos Derrotas União Soviética 0 Derrotas

Meias-Finais
Jugoslávia 5-4 França
1960-07-06  14h00  paris
união soviética 3-0 Checoslováquia
1960-07-06  15h30  Marseille

3º/4º Lugar
Checoslováquia 2-0 França
 1960-07-09  15h30  Marseille

Final
união soviética 2-1 (a.p.) Jugoslávia
1960-07-10  15h30  paris

O ONZE
Numa fase final com apenas quatro seleções, o 
onze base acaba por ser dominado por jogadores 
da então URSS, mas com quatro jugoslavos e dois 
checoslovacos a intrometerem-se no domínio so-
viético.

Viktor Ponedelnik na famosa equipa de 1960
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LIgA bbVA (esPANHA)

1-real Madrid 97 37 31 4 2 117 31
2-Barcelona 90 37 28 6 3 112 27
3-Valencia 61 37 17 10 10 59 43
4-Málaga 55 37 16 7 14 53 53
5-At. Madrid 53 37 14 11 12 52 46
6-Mallorca 52 37 14 10 13 41 42
7-Levante 52 37 15 7 15 51 50
8-osasuna 51 37 12 15 10 40 59
9-Athletic 49 37 12 13 12 49 49
10-sevilla 49 37 13 10 14 47 46

p equipa p J V e d GM Gs

PRemIeR LeAgUe (INgLATeRRA)

1-Man. City 86 37 27 5 5 90 27
2-Man. united 86 37 27 5 5 88 33
3-Arsenal 67 37 20 7 10 71 47
4-tottenham 66 37 19 9 9 64 41
5-newcastle 65 37 19 8 10 55 48
6-Chelsea 61 36 17 10 9 62 41
7-everton 53 37 14 11 12 47 39
8-Fulham 52 37 14 10 13 48 49
9-Liverpool 49 36 13 10 13 43 38
10-West Bromwich 47 37 13 8 16 43 49

p equipa p J V e d GM Gs

0-Varzim 0 0 0 0 0 0 0
0-Fátima 0 0 0 0 0 0 0
0-tondela 0 0 0 0 0 0 0

p equipa p J V e d GM Gs

II dIVIsão sUbIdA

1-Gd Joane 35 7 4 2 1 12 6
2-santa Maria 32 7 2 3 2 10 8
3-Vilaverdense FC 31 7 4 0 3 9 8
4-Bragança 29 7 2 4 1 9 8
5-Vianense 26 7 1 2 4 4 9
6-Maria da Fonte 21 7 1 3 3 6 11

p equipa p J V e d GM Gs

III dIVIsão séRIe A (sUbIdA)

III dIVIsão séRIe b (sUbIdA)

III dIVIsão séRIe C (sUbIdA)

III dIVIsão séRIe d (sUbIdA)

III dIVIsão séRIe e (sUbIdA)

III dIVIsão séRIe F (sUbIdA)

III dIVIsão séRIe mAdeIRA (sUbIdA)

III dIVIsão séRIe AçoRes (sUbIdA)

1-Cesarense 40 7 6 0 1 9 2
2-infesta 35 7 5 0 2 11 6
3-sousense 27 7 2 2 3 6 8
4-rebordosa 26 7 3 1 3 9 8
5-Vila real 24 7 2 1 4 3 7
6-Ad Grijó 19 7 0 2 5 7 14

p equipa p J V e d GM Gs

1-Ac. Viseu 31 7 3 3 1 11 4
2-Bustelo 31 7 3 2 2 5 10
3-Ad nogueirense 30 7 3 3 1 10 3
4-Avanca 27 7 2 1 4 8 11
5-Alba 27 7 2 2 3 7 11
6-sampedrense 26 7 2 1 4 8 10

p equipa p J V e d GM Gs

1-Benf.C.Branco 35 7 5 2 0 12 6
2-sourense 31 7 3 3 1 8 5
3-pampilhosa 30 7 4 2 1 14 7
4-tocha 28 7 3 1 3 10 12
5-sp. pombal 20 7 1 0 6 5 12
6-Marinhense 19 7 1 0 6 4 11

p equipa p J V e d GM Gs

1-Fut. Benfica 35 7 5 1 1 12 8
2-oeiras 32 7 3 1 3 8 10
3-pêro pinheiro 28 7 2 3 2 8 7
4-real 26 7 2 3 2 8 5
5-Casa pia 25 7 2 2 3 6 10
6-sintrense 24 7 1 2 4 4 6

p equipa p J V e d GM Gs

1-Farense 41 7 4 1 2 12 9
2-Quarteirense 34 7 5 1 1 12 5
3-sesimbra 29 7 3 2 2 6 4
4-Aljustrelense 28 7 3 2 2 9 6
5-esp. Lagos 25 7 1 3 3 6 8
6-Messinense 18 7 0 1 6 5 18

p equipa p J V e d GM Gs

1-pontassolense 43 7 6 0 1 15 6
2-Caniçal 40 7 5 1 1 25 12
3-portosantense 31 7 2 4 1 13 9
4-Câmara de Lobos 26 7 1 3 3 11 19
5-Machico 25 7 0 2 5 10 20
6-est. Calheta 19 7 1 2 4 9 17

p equipa p J V e d GM Gs

1-Lusitânia 59 6 5 1 0 12 6
2-praiense 47 6 3 0 3 11 8
3-santiago 47 6 3 1 2 9 7
4-prainha FC 29 6 0 0 6 3 14

p equipa p J V e d GM Gs

seRIe A (ITáLIA)

1-Juventus 81 37 22 15 0 65 19
2-Milan 77 37 23 8 6 72 32
3-udinese 61 37 17 10 10 50 35
4-Lazio 59 37 17 8 12 53 46
5-napoli 58 37 15 13 9 64 45
6-internazionale 58 37 17 7 13 57 52
7-roma 53 37 15 8 14 57 52
8-parma 53 37 14 11 12 53 53
9-Bologna 51 37 13 12 12 41 42
10-Catania 48 37 11 15 11 47 50

p equipa p J V e d GM Gs

LIgUe 1 (FRANçA)
p equipa p J V e d GM Gs

1-paris sG 73 36 21 10 5 70 40
2-Montpellier 73 35 22 7 6 63 33
3-Lille 71 36 20 11 5 68 37
4-Lyon 60 35 18 6 11 57 45
5-rennes 57 35 16 9 10 48 39
6-saint-Étienne 57 36 16 9 11 45 39
7-Bordeaux 55 36 14 13 9 49 39
8-toulouse 55 36 15 10 11 36 31
9-Évian tG 49 35 13 10 12 52 50
10-Marseille 45 36 11 12 13 42 40

mAJoR LeAgUe soCCeR (UsA)
p equipa p J V e d GM Gs

1-sJ earthquakes 22 10 7 1 2 21 11
2-real salt Lake 22 11 7 1 3 18 12
3-sporting KC 21 9 7 0 2 12 5
4-seattle sounders 19 8 6 1 1 11 3
5-dC united 18 11 5 3 3 20 15
6-Vancouver W. 17 9 5 2 2 9 7
7-nY red Bulls 16 9 5 1 3 19 14
8-Colorado rapids 15 10 5 0 5 15 12
9-FC dallas 12 10 3 3 4 10 14
10-Chicago Fire 11 7 3 2 2 9 9
11-impact Montréal  11 10 3 2 5 11 15
12-LA Galaxy 10 9 3 1 5 11 14
13-ne revolution 9 9 3 0 6 8 12
14-Chivas usA 9 9 3 0 6 5 11
15-Houston dynamo 8 6 2 2 2 7 8
16-portland timbers 8 9 2 2 5 9 13
17-Columbus Crew 8 8 2 2 4 6 10
18-philadelphia u. 7 8 2 1 5 5 9
19-toronto FC 0 8 0 0 8 6 18

LIgA dos CAmPeões
Bayern München vs Chelsea  2012-05-19  14:45

UeFA eURoPA LeAgUe
FinAL: At. Madrid vs Athletic  2012-05-09  14:45

TAçA de PoRTUgAL
sporting vs Académica 2012-05-20 12:00 oeiras

1-FC porto 72 29 22 6 1 64 17
2-Benfica 66 29 20 6 3 63 26
3-sC Braga 62 29 19 5 5 57 26
4-sporting 56 29 17 5 7 44 24
5-Marítimo 49 29 14 7 8 40 37
6-V. Guimarães 45 29 14 3 12 39 38
7-nacional 41 29 12 5 12 45 48
8-olhanense 36 29 8 12 9 34 37
9-Gil Vicente 31 29 7 10 12 28 41
10-p. Ferreira 30 29 8 6 15 34 52
11-V. setúbal 30 29 8 6 15 23 46
12-Beira-Mar 29 29 8 5 16 25 36
13-rio Ave 28 29 7 7 15 31 37
14-Académica 26 29 6 8 15 25 37
15-Feirense 24 29 5 9 15 26 46
16-u. Leiria 19 29 5 4 20 23 53

p equipa p J V e d GM Gs
LIgA zoNe sAgRes

resultados
sC Braga 1-0 Beira-Mar
olhanense 0-0 Marítimo
FC porto 2-0 sporting
p. Ferreira 2-2 rio Ave

Académica 1-0 V. setúbal
Benfica 1-0 u. Leiria

nacional 3-1 Gil Vicente
Feirense 1-3 V. Guimarães

primeira Liga - próximos jogos
05/05 sp. Braga-Beira-Mar [sporttV]  15:30
05/05 olhanense-Marítimo  15:30
05/05 FC porto-sporting [sporttV]  15:30
05/05 p. Ferreira-rio Ave  15:30
05/05 Académica-V. setúbal  15:30
05/05 Benfica-u. Leiria [rtpi]  15:30
05/05 nacional-Gil Vicente  15:30
05/05 Feirense-V. Guimarães  15:30

1-estoril praia 56 29 16 8 5 38 18
2-Moreirense 51 29 15 6 8 46 31
3-desp. Aves 50 29 12 14 3 38 22
4-naval 43 29 11 10 8 35 32
5-Leixões 40 29 11 7 11 32 33
6-Belenenses 38 29 9 11 9 33 32
7-penafiel 38 29 10 8 11 33 35
8-Atlético Cp 37 29 9 10 10 26 34
9-ud oliveirense 36 29 9 9 11 37 37
10-trofense 36 29 10 6 13 35 45
11-u. Madeira 34 29 8 10 11 33 39
12-santa Clara 34 29 8 10 11 28 33
13-Arouca 33 29 7 12 10 30 34
14-portimonense 32 29 8 8 13 34 40
15-sp. Covilhã 31 29 7 10 12 21 28
16-Freamunde 31 29 6 13 10 34 40

p equipa p J V e d GM Gs
LIgA oRANgINA

estoril volta à Liga:
«estava guardado para nós»
O treinador do Estoril, Marco Silva, em decla-

rações à Sport TV após o triunfo sobre o Lei-
xões, na jornada 29 da II Liga e que garantiu o 
título à equipa da Linha e consequente regresso ao 
principal escalão. 
O técnico abordou ainda o início como diretor-des-

portivo da equipa e a passagem a treinador principal, 
à 6ª jornada:
«Tem um significado que não se transmite em pa-

lavras. É um objetivo de dez meses. Não começou 
bem, apesar de termos dito que queríamos subir. Des-
de que desceu, o Estoril não conseguiu estar próximo 
de subir. Os jogadores merecem, trabalharam com 
humildade e é um prémio para eles. Deve ter-se uma 
equipa com valor, sem jogadores de qualidade não se 

consegue nada, seja qual 
for o treinador. Respei-
támos sempre os nossos 
princípios, soubemos so-
frer como equipa e nun-
ca julgámos ser mais que 
os outros nesta divisão. 
Felizmente, fomos coe-
sos e regulares. O título 
é merecido. Ansiedade 
nas últimas jornadas? 
Em 15 jogos fizemos 13 
vitórias e dois empates, 
não é normal nas melho-
res equipas do mundo e 
aparentou alguma facili-
dade. Conseguimos ser 
superiores nessa altura, 
mas os adversários tam-
bém têm mérito. Temos 
jogadores jovens, mas 
sabíamos que isto estava 
guardado para nós. Du-
vido que alguém tenha 

subido à 26ªjornada. Queria dar os parabéns aos jo-
gadores do Leixões, já passei por isto como jogador. 
Para já, estou pronto para festejar. Quero deixar uma 
palavra aos nossos adeptos. O país não está numa si-
tuação fácil, mas o Estoril não pode ter 35 pessoas 
num jogo de subida de divisão. Os jogadores dizem 
que fui uma pessoa corajosa. Era diretor-desportivo, 
o plantel foi formado por mim e pelo anterior treina-
dor. Sabia que era arriscado, mas não tive problemas. 
Vamos festejar e vamos ter tempo para pensar no fu-
turo.»
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eusébio: a Pantera Negra
As origens no bairro da Mafala
Eusébio da Silva Ferreira  nasceu em Lourenço Mar-

ques, hoje Maputo, capital da então África Oriental 
Portuguesa, nome porque era conhecida a colónia 
portuguesa de Moçambique nos anos quarenta. Fi-
lho de Laurindo António da Silva Ferreira e de Elisa 
Anissabeni, cresceu no bairro da Mafala, uma das zo-
nas mais pobres da cidade, repleta de barracas e sem 
rede de saneamento.
Desde muito cedo apaixonou-se pelo futebol, fal-

tando regularmente às aulas para jogar com os ami-
gos, o que lhe valia umas «surras bem dadas» pela 
Dona Elisa. Aos oito anos faleceu o pai, aprofundan-

do ainda mais a forte ligação que já tinha com a mãe.
Mais tarde, em inúmeras entrevistas, destacou sem-

pre a ligação especial que tinha com a Dona Elisa, 
personagem fundamental na sua educação, pelos va-
lores que lhe incutiu, como a lealdade, que viriam a 
ser tão importantes na sua vida, e fundamentais para 
a rectidão e carácter que todos lhe reconhecem.
Começou por jogar com vizinhos e amigos numa 

equipa do bairro conhecida como «Os Brasileiros». 
Mais tarde foi tentar a sorte ao clube do seu coração, 
o Desportivo, que prontamente o recusou.
Eusébio não desarmou e tentou a sorte no Sporting 

de Lourenço Marques, filial dos leões de Lisboa, e 
foi de leão ao peito que viria a conquistar os primei-
ros troféus da sua carreira: Campeonato Distrital de 
Lourenço Marques e Campeonato Provincial de Mo-
çambique.
A disputa Sporting x Benfica
As suas exibições fizeram furor e rapidamente eco-

aram na metrópole - como era conhecido Portugal 
Continental nesses tempos - e o FC Porto foi o pri-
meiro clube a demonstrar interesse.
Pouco depois foi a vez de o Sporting entrar em 

contacto com a sua filial moçambicana, chegando a 
acordo para a transferência e propondo que Eusébio 
viesse para Lisboa para um período de testes.
Enquanto os leões negociavam com o clube, o Ben-

fica ia directamente a Eusébio e à sua mãe. Pronta-
mente a proposta das águias foi aceite e Dona Elisa 
prometeu que Eusébio ou jogava no Benfica, ou não 
jogava em lado nenhum. Os leões pressentindo o 
perigo oferecem quinhentos contos ao jogador, mas 
este resiste à tentação e mantém-se fiel à palavra dada 

pela mãe.
A guerra Sporting x Benfica estoura nos jornais de 

Lisboa, e esgrimam-se argumentos em prol de ambos 
os lados.
O Benfica, antecipando-se a qualquer jogada leoni-

na faz voar Eusébio para Lisboa, para assim melhor 
controlar a situação.
Em 17 de Dezembro de 1960 embarcou rumo a Lis-

boa com o nome de Ruth Malosso.
Na Portela, Eusébio era esperado por um dirigente 

da turma da Luz e um jornalista do jornal «A Bola». 
Foi levado para o Algarve, e lá ficou até que a Fede-
ração deu razão ao Benfica.

Finalmente de águia ao peito
Estreou-se num jogo de reservas contra o Atlético 

e apontou três golos. Cinco dias depois Eusébio via 
a sua nova equipa vencer a Taça dos Campeões em 
Berna, batendo o Barcelona na final. 
Na época seguinte, a sua primeira no Benfica, Eu-

sébio já fez parte da gloriosa vitória na final contra o 
Real Madrid por 5-3. Com dois golos, Eusébio foi a 
estrela da equipa e viu reconhecido o seu valor pela 
France Football que lhe atribuiu o segundo lugar da 
Bola d´Ouro.
A nível interno o Benfica só conseguiu o terceiro 

lugar, vencendo contudo a Taça, mas nos anos se-
guintes Eusébio conquistaria o Campeonato por onze 
vezes, em catorze épocas de águia ao peito.
A Juventus enamora-se das qualidades da Pantera 

Negra e oferece-lhe um contrato de 16 mil contos. A 
tentação era enorme e Eusébio só não sai para Itália, 
porque entretanto é convocado para o serviço militar 
e fica proibido de abandonar o país.
Na selecção Eusébio estreara-se a 8 de Outubro de 

1961 apontando um golo na humilhante derrota por 
2-4 contra o Luxemburgo.
Seria na qualificação para o Mundial de 1966 que 

Eusébio começaria a deixar a sua marca na selecção 
ao apontar sete golos em seis jogos.
Mas seria na fase final, em Inglaterra, que com nove 

golos se torna o melhor marcador da fase final.
 
Mundial de 66
 
Na memória de todos ficaram os dois golos que 

marcou na vitória por 3-1 sobre o Brasil, ou os quatro 

golos apontados contra a Coreia do Norte nos quar-
tos-de-final, sendo fundamental para a reviravolta no 
resultado para 5-3.
Na meia-final apontou um golo que foi insuficiente 

para contrariar os dois da Inglaterra. Portugal acabou 
por conquistar o terceiro lugar com mais um golo de 
Eusébio na vitória por 2-1 contra a U.R.S.S.
 
Os «magriços» - como ficaram conhecidos os he-

róis de 66 -, foram recebidos em festa no regresso a 
Lisboa e o Governo utilizou o feito e em particular a 
imagem de Eusébio em seu proveito.

     Em tom de brincadeira, Salazar «nacionalizou» 
Eusébio, tornando virtualmente impossível a sua saí-
da para o estrangeiro.
Uma carreira ímpar
Após o sucesso de Inglaterra recebeu a Bola d’Ouro 

da France Football para o melhor jogador a actuar 
no Continente. Nos anos seguintes venceria também 
por duas vezes a bota de ouro destinada ao melhor 
marcador europeu.
Além do terceiro lugar em Inglaterra e de ter sido 

uma vez campeão europeu, Eusébio jogou ainda por 
três vezes a final da Taça dos Campeões, ganhou 11 
campeonatos nacionais e cinco Taças de Portugal e 
ganhou sete vezes a bola de prata destinada ao me-
lhor marcador do campeonato nacional.
Em toda a carreira apontou 733 golos em 745 jogos, 

além de ter atingido 64 internacionalizações e marca-
do 41 golos com a camisola das quinas.
Depois da Revolução de Abril Eusébio pôde fi-

nalmente sair do país e em 1975 partiu a explorar 
o mercado norte-americano, tendo jogado nos EUA, 
Canadá e México.
Regressou a Portugal mais tarde para jogar pelo 

Beira-Mar e União de Tomar mas as muitas lesões e 
inúmeras operações tinham feito miséria no seu mas-
sacrado joelho.

Depois de terminar a carreira Eusébio viu reconhe-
cido o seu talento pelo seu adorado Benfica, que o 
homenageou com uma estátua em frente ao Estádio 
da Luz. A selecção nomeou-o embaixador itinerante 
e a UEFA, aquando do jubileu da instituição, consi-
derou-o melhor jogador português de todos os tem-
pos. Já uns anos antes a FIFA havia considerado o 
Pantera Negra o sétimo melhor jogador de sempre.
Eusébio da Silva Ferreira conseguiu enquanto joga-

dor e depois de terminar a carreira um estatuto único 
neste país. Símbolo incontestado do Benfica, é res-
peitado e acarinhado pelos rivais de igual forma. E é 
tido como seu, tanto por portugueses como por mo-
çambicanos. Muito disto se deve não só à sua catego-
ria e genialidade dentro do campo, mas também à sua 
enorme simpatia e à forma de estar, tanto apreciada 
por colegas como adversários. 
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Liga: a análise da jornada 29

sobrou pouco para a última
Sobram poucas decisões para a 

última jornada, depois da penúl-
tima ter deixado quase tudo «arru-
mado». Os oito primeiros já estão 
encaixados nos respetivos lugares e 
as competições europeias só não ain-
da totalmente definidas porque fal-
ta ainda disputar a final da Taça de 
Portugal. A U. Leiria viu confirmada 
a despromoção e falta apenas saber 

quem a acompanha. Uma das pou-
cas decisões que ficou adiada para 
a derradeira ronda e que vai ficar 
decidida no Minho: a Académica vi-
sita Guimarães, enquanto o Feirense 
joga em Barcelos.
No último sábado, com todos os jo-

gos a começar à mesma hora, a tabela 
classificativa foi-se moldando para o 
seu aspeto definitivo de forma pausa-
da, sem grandes emoções. As primei-
ras novidades chegaram de Santa Ma-
ria da Feira, logo aos 2 minutos, com 
um golo de Buval a abrir sorrisos para 
a equipa local que, na ronda anterior, 
aproveitando a crise de Leiria, tinha ul-
trapassado a Académica. Sorrisos que 
se desfizeram com dois golos em cam-
pos diferentes, mas no mesmo minuto 
(41): o Guimarães retirou a vantagem 
ao Feirense (1-1) e, no mesmo instan-
te, Edinho dava vantagem à Académica 
frente ao V. Setúbal (1-0).
A figura da jornada: Hulk, pois claro
Hulk, uma vez mais. Dois golos no 

clássico frente ao Sporting. O melhor 
marcador da história do Dragão, o oi-
tavo melhor do clube no campeonato, 
etc, etc. Escasseiam superlativos para 
enaltecer a importância do brasileiro 
neste F.C. Porto.

No clássico, perante um Sporting am-
bicioso e infeliz em alguns momentos 
(Polga atirou ao poste ainda com 0-0), 
Hulk passou de figura errante para es-
trela do encontro. Provocou a expul-
são de Onyewu e converteu o castigo 
máximo que quebrou o nulo. Já na reta 
final, pegou na bola a meio-campo, de-
safio dois adversários para uma corrida 
louca e provou que está acima de todo 
os outros. Nem Elias, nem Pereirinha, 
nem Patrício à boca da baliza. Deter-
minante.
Os estudantes chegavam ao intervalo 

à frente do Feirense e acabariam por 
confirmar a vantagem com a primeira 
vitória nas últimas dezasseis rondas. 
Uma vitória que acabou por ser ainda 
mais valorizada face à derrota do Fei-
rense que cedeu à pressão e acabou 
mesmo por perder diante do V. Guima-
rães (1-3) que, desta forma, garantiu o 
sexto posto. As posições invertem-se e 
a briosa parte para a última ronda a pre-

cisar apenas de um empate para confir-
mar a permanência.
Ao intervalo ainda não havia golos no 

clássico do Dragão, entre F.C. Porto e 
Sporting, nem no Estádio AXA, onde 
o Sp. Braga recebia o Beira-Mar, pelo 
que nada estava ainda definido em re-
lação ao terceiro lugar. Mas no Estádio 
da Luz, um golo de Bruno César, aos 
20 minutos, na marcação de um livre, 
deixava praticamente confirmado o se-
gundo lugar para os encarnados. O in-
tervalo chegava na Luz ao som de asso-
bios, com os adeptos pouco satisfeitos 
com a desgarrada exibição frente a um 
último classificado que se apresentou 
em campo com uma equipa remendada 
com juniores.
O momento da jornada:
Custódio reserva Champions
Os olhos concentravam-se, pois, no 

Dragão e em Braga onde seguia tudo 
em aberto. Os leões ainda sonharam 
quando Polga, aos 51 minutos, atirou 
ao poste, mas depois, minuto a minuto, 
a esperança foi ficando menos verde. 
Primeiro, o Sp. Braga ganhou vanta-
gem, aos 56 minutos, com um golo de 
Custódio, o que obrigava definitiva-
mente a equipa de Sá Pinto a ganhar 
ao campeão. Tudo se precipitou nos 
últimos minutos. Onyewu foi expulso, 
Polga também e o F.C. Porto fez a fes-
ta com mais dois golos do «incrível» 
Hulk, indiscutivelmente a figura deste 
campeonato. Em contraste com a fes-
ta no Dragão, assobios e protestos na 
Luz num final de temporada triste para 
a equipa de Jorge Jesus. Apesar da vi-
tória que garantiu o segundo lugar, 
Cardozo, na luta pelo título de melhor 
marcador, ficou em branco e os adeptos 
despediram-se com protestos dirigidos 
à direção, equipa técnica e jogadores.
O empate do Marítimo em Olhão, 

sem golos, fixou mais duas posições 
na classificação. Os madeirenses ficam 
com o quinto e os algarvios com o oita-
vo. O Nacional, com o triunfo sobre o 
Gil Vicente, também se fixou no sétimo 
posto. Assim, além da luta entre Aca-
démica e Feirense, faltam apenas defi-
nir as posições entre o 9º e o 13º posto, 
com três pontos a separar Gil Vicente, 
V. Setúbal, P. Ferreira, Beira-Mar e Rio 
Ave.


