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CaRnEiRO: Carta Dominante: 3 de 
Copas, que significa Conclusão. Amor: 
Um amor antigo poderá ser esquecido 
finalmente. Descubra a imensa força e 
coragem que traz dentro de si! Saúde: 

Estará melhor do que habitualmente. Dinheiro: 
Esforce-se no trabalho e poderá conseguir a 
promoção que tanto deseja.
Números da Sorte: 17, 25, 30, 2, 9, 28

TOuRO: Carta Dominante: Cavaleiro 
de Paus, que significa Viagem lon-
ga, Partida Inesperada. Amor: Não 
deixe que os assuntos profissionais 
interfiram na sua vida amorosa. Que 

o futuro lhe seja risonho! Saúde: A sua ener-
gia está em alta, não vai querer estar parado. 
Dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades 
económicas.
Números da Sorte: 21, 14, 16, 23, 45, 9

GémEOs: Carta Dominante: a Morte, 
que significa Renovação. Amor: Pro-
cure esquecer as situações menos po-
sitivas do seu passado afetivo. Saúde: 
Poderá sentir uma certa indisposição. 

Dinheiro: Segurança financeira.
Números da Sorte: 23, 11, 36, 44, 29, 6

CaRanGuEjO: Carta Dominante: a 
Estrela, que significa Proteção, Luz.
Amor: Não seja injusto com os seus 
amigos, pense bem naquilo que diz. 
Uma personalidade forte sabe ser 

suave e leve como uma pena! Saúde: Procure 
o oftalmologista, pois as dores de cabeça po-
dem estar relacionadas com cansaço ocular.
Dinheiro: Tudo estará dentro da normalidade.
Números da Sorte: 4, 17, 23, 49, 26, 1

lEãO: Carta Dominante: 8 de Paus, 
que significa Rapidez. Amor: Evite as 
discussões com o seu par, mesmo 
que tenha razão. A força e a humilda-
de caminham de mãos dadas! Saúde: 

Tendência para enxaquecas. Dinheiro: Dê mais 
valor ao seu trabalho, e só terá a ganhar com 
isso. Números da Sorte: 14, 18, 26, 48, 35, 7

ViRGEm: Carta Dominante: Valete de 
Ouros, que significa Reflexão, Novi-
dades. Amor: As brincadeiras na sua 
relação afetiva serão uma constante, 
aproveite-as. Que a leveza de espírito 

seja uma constante na sua vida!
Saúde: Não deixe que a irresponsabilidade 
afete a sua saúde e procure com maior regula-
ridade o seu médico.
Dinheiro: Cuidado com os gastos repentinos.
Números da Sorte: 9, 46, 27, 33, 21, 14

Balança: Carta Dominante: 10 de 
Ouros, que significa Prosperidade, Ri-
queza e Segurança. Amor: Não deixe 
que o seu orgulho fira a pessoa que 
tem a seu lado. Saúde: Faça uma ca-

minhada por semana e verá como a sua circu-
lação sanguínea vai melhorar.Dinheiro: Tente 
fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá 
vir a precisar de um dinheiro extra.
Números da Sorte: 47, 12, 39, 26, 3, 37

EsCORPiãO: Carta Dominante: o Carro, que 
significa Sucesso. Amor: Pode estar apaixonado 

e ainda não se ter dado conta. Que a 
clareza de espírito esteja sempre consi-
go! Saúde: Não seja medroso e vá ao 
médico com mais regularidade. Dinhei-
ro: O seu equilíbrio monetário está para 

breve. Números da Sorte: 28, 17, 32, 11, 49, 24

saGiTáRiO: Carta Dominante: o Imperador, 
que significa Concretização. Amor: A felicida-

de e a paixão estarão estampadas no 
seu rosto. A Vida espera por si. Viva-a! 
Saúde: Poderá sofrer de algumas do-
res musculares. Dinheiro: Poderá ter 
alguns gastos extra, previna-se.

Números da Sorte: 49, 10, 5, 19, 11, 20

CaPRiCóRniO: Carta Dominante: 9 de Ouros, 
que significa Prudência. Amor: Poderá finalmen-

te deixar os receios de lado e lançar-
-se de cabeça na paixão. Aprenda a 
escrever novas páginas no livro da sua 
vida! Saúde: Cuide mais do seu cabelo 
e unhas. Dinheiro: Possível aumento 

salarial. Números da Sorte: 4, 16, 23, 48, 23, 1

aquáRiO: Carta Dominante: o Diabo, que signifi-
ca Energias Negativas. Amor: O seu ambiente fa-

miliar encontra-se na perfeição. Seja um 
bom professor, eduque para que os mais 
jovens tenham uma profissão, mas, so-
bretudo, eduque-os para a vida. Saúde: 
Andará um pouco em baixo, faça ginás-

tica. Dinheiro: Se pretende comprar casa, esta é 
uma boa altura. 
Números da Sorte: 15, 26, 40, 37, 4, 29

PEixEs: Carta Dominante: Rainha de 
Ouros, que significa Ambição, Poder.
Amor: Se tem algum problema que o 
está a incomodar, é tempo de o resol-
ver. Proteja as suas emoções tornan-

do-se cada dia que passa num ser humano 
mais forte e então sim, será feliz! Saúde: Ten-
dência para algumas dores de garganta. Di-
nheiro: Não desespere, com a ajuda dos seus 
amigos conseguirá saldar possíveis dívidas.
Números da Sorte: 17, 23, 38, 9, 49, 3

.
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horósCopo Maria Helena Martins

programação 
semanal

quaRTa-FEiRa
3 dE aBRil                              
02:00 Bom dia Portugal
05:00 Praça da alegria
08:00 jornal da Tarde
09:17 Zig Zag
 jaRdim da CElEsTE
 Ema e Gui
09:51 Portugal a Preto e Branco
 Exposição do mundo
10:15 Portugal no Coração
13:00 Portugal em diretodireto
14:03 República do saber
14:15 Rebelde Way
15:00 Telejornal + 360ºdireto
16:00 de Carasdireto
16:41 Portugueses Pelo mundo
17:21 Correspondentes
17:46 antiCrise
18:10 O Preço Certo
19:00 24 horas
20:00 sinais de Vida
20:42 Telejornal madeira
21:18 Telejornal - açores
21:50 Portugal aqui Tão Perto
22:48 não me sai da Cabeça
23:15 Cuidado com a língua!
23:29 O nosso Tempo
00:02 24 horas
00:33 inesquecível

quinTa-FEiRa
4 dE aBRil                              
02:00 Bom dia Portugal
05:00 Praça da alegria
08:00 jornal da Tarde
09:16 Zig Zag
 jaRdim da CElEsTE
09:45 Portugal 
 a Preto e Branco
 Foi maria a Banhos
10:13 Portugal no Coração
13:00 Portugal em direto
14:00 República do saber
14:15 Rebelde Way
15:00 Telejornal + 360º
16:00 linha da Frente
16:34 Os Compadres
17:14 iniciativa
17:43 antiCrise
18:06 O Preço Certo
19:00 24 horasdireto
20:03 sinais de Vida
20:47 Telejornal madeira
21:24 Telejornal - açores
21:57 Portugal aqui Tão Perto
22:55 Viagem ao
 Centro da minha Terra
23:38 Grandes quadros
 Portugueses
 santa Rita Pintor
00:02 24 horas
00:34 a hora de Baco
01:04 Percursos

sExTa-FEiRa
5 dE aBRil                              
02:00 Bom dia Portugal
05:00 Praça da alegria
08:00 jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
 jaRdim da CElEsTE
09:45 Portugal selvagem
10:15 Portugal no Coraçã
13:00 Portugal em direto
14:00 República do saber
14:15 Rebelde Way
15:00 Telejornal + 360ºdireto
16:00 sexta às 9direto
16:30 ViVa a mÚsiCa
 Rodrigo Costa Félix
17:15 não me sai da Cabeça
17:45 antiCrise
18:15 O Preço Certo
19:00 24 horasdireto
20:00 sinais de Vida
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - açores
21:45 Portugal aqui Tão Perto
22:45 Esta é a minha
 Família (Estreia)
23:30 Construtores de impérios
00:00 24 horas
00:30 sexta às 9
01:00 madredeus - “Essência”

sáBadO
3 dE aBRil                              
02:00 áfrica 7 dias
02:30 Portugueses
 sem Fronteiras
03:00 Bom dia Portugal
04:00 Zig Zag
05:15 Consigo
05:45 Biosfera
06:15Conta-me história. 
 Especial RTP
07:15 um lugar para viver
08:00 jornal da Tardedireto
09:15 Zig Zag

 jaRdim da CElEsTE
09:45 Portugal selvagem
10:15 Podium
 judo e Kitesurf
11:15 Os Compadres
12:00 atlântida (madeira)
13:30 macau Contacto 2013
14:00 O Último Tesouro
14:45 Voz do Cidadão
15:00 Telejornaldireto
16:00 Esta é a minha Família
 Família numerosa
16:45 Feitos ao Bife
18:00 Grandes
 quadros Portugueses
 santa Rita Pintor
18:30Palácios de Portugal
 Palácio Centeno
19:0024 horasdireto
20:00hotel 5 Estrelas
20:45Telejornal madeira
21:15Telejornal - açores
21:45depois do adeus
22:45herman 2013
23:45Cidades 4.0
00:0124 horas
00:30macau Contacto 2013
01:00memórias de Bocage

dOminGO
7 dE aBRil                              
02:00 áfric@global
02:30 só Energia
03:00 Bom dia Portugal
04:00 Zig Zag
05:00 Eucaristia dominical
06:00 Cuidado com a língua!
06:15 Futsaldireto
 s.l.Olivais x sporting
08:00jornal da Tardedireto
09:15aqui Portugal
12:45Europa Contacto 2013
13:15Poplusa
14:00 jornal das 19direto
14:45 Cuidado com a língua!
15:15 Futebol: 
 liga ZOn-sagres
 Olhanense x Benfica
17:00 Trio d´ataquedireto
19:00 24 horasdireto
20:00 Os Compadres
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - açores
21:45 Feitos ao Bife
23:00 antiCrise
00:00 24 horas
00:30 Europa Contacto 2013
01:00 ViVa a mÚsiCa
 Rodrigo Costa Félix

sEGunda-FEiRa
8 dE aBRil                              
03:00 Bom dia Portugal
06:00 Praça da alegria
09:00 jornal da Tarde
10:15 Zig Zag
 jaRdim da CElEsTE
10:45 acto
11:15 Portugal no Coração
14:00 Portugal em direto
15:00 ler +, ler melhor
15:15 Rebelde Way
16:00 Telejornal + 360º
17:00 Termómetro Político
17:30 Planeta música
18:45 antiCrise
19:15 O Preço Certo
20:00 24 horasdireto
21:00 Baía das mulheres
21:45 Telejornal madeira
22:15 Telejornal - açores
22:45 Prós e Contras
01:00 24 horas
01:30 Correspondentes

TERça-FEiRa
9 dE aBRil                              
03:00 Bom dia Portugal
06:00 Praça da alegria
09:00 jornal da Tarde
10:15 Zig Zag
 jaRdim da CElEsTE
10:45 Portugal no Coração
13:00 Programa a designar
15:00 ler +, ler melhor
15:15 Rebelde Way
16:00 Telejornal + 360ºdireto
17:00 O nosso Tempo
17:30 hotel 5 Estrelas
18:15 Biosfera
18:45 antiCrise
19:15 O Preço Certo
20:00 24 horasdireto
21:00 Baía das mulheres
21:45 Telejornal madeira
22:15 Telejornal - açores
22:45 Portugal sempre ligado
01:00 24 horas
01:30 Estranha Forma de Vida
02:00 Economix
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noite de gala homenagem às mulheres 
A Associação da Mulher Portuguesa do Canadá organiza uma Noite de Gala em Homenagem 
às Mulheres Portuguesas. Esta festa será também uma Angariação de Fundos para ajudar uma 
Mulher em necessidade no dia 20 de Abril 2013 pelas 19h00.
Para mais informações: Francisca Reis 514-983-7837, Lina Pereira 514-296-4597, Diane Borges 
514-662-5271, Susy Borges 514-575-7926.

ConCerto da primavera
A Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval e a Missão Nossa Senhora de Fátima organi-
zam no 14 de abril de 2013 às 13h o “Concerto da Primavera!”. Seguido com DJ e música dan-
çante. no Centro Comunitário Português de Laval. Para mais informações e reservas podem 
contactar com Victor Faria: 514-808-3286; manuel machado: 450-627-4652; Graça azeve-
do:514-449-8854; Crisantina moniz:450-688-8260.

Festa da primavera
A primavera chegou e o Oriental organiza um jantar/dançante no sábado, dia 6 de abril pelas 
19h30. Animado pelo DJ Beatz de Brian Ferreira, e o nosso artista da comunidade, o talentoso 
Alex Câmara. Ementa: entrada, sopa, salada, café e sobremensa. Prato principal: bife com bata-
tas fritas. Também organizamos o “Baile da Pinha” no sábado, dia 27 de abril pelas 19h30 com 
um jantar/dançante. A Festa será animada pelo DJ Memories de paulo e paulo. Serão coroados 
os reis da noite. Haverá bons prémios. Venham divertir-se nesta noite especial.
Para mais informações ou reservas: 514-342-4373

erratum
CRóniCas Em BOa COmPanhia
Um lapso na edição anterior fez com que o texto 
na página 19, saísse com dois erros. Onde se lê 
“trabalhou na secção de radiografias”, de facto, foi 
na secção de psicologia no hospital Royal Victória.

Onde se lê Aurora Cunha, devia ler-se, Aurora 
Costa da pasteleria portuguesa Notre Maison. Ao 
Augusto Machado, Aurora Costa e aos leitores as 
nossas desculpas.

18º aniversário da rádio portugalísimo
A rádio Portugalísimo organiza o seu aniversário anual no dia 6 de abril pelas 19 horas no salão 
da Igreja Santa Cruz situado no 60 rua Rachel Oeste. Haverá um jantar confecionado pela Casa 
Minhota. A festa será animada pela Vanessa Rodrigues Costa, Eddy Sousa, Joe Puga, DJ XMen 
e o Rancho Praias de Portugal. Para mais informações ou reservas: 514-843-3863.

o CasCm FesteJa os seus 40 anos!
De 26 de março a 12 de abril de 2013, concurso de arte (pintura, fotografia, etc.) sobre o tema 
O Passado, o Presente e o Futuro! Se tens entre 18 a 27 anos, estás convidado/a a participar. 
Para informações e inscrição : www.cascmontreal.ca.
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Manuel de sequeira Rodrigues

editorial

hiGh sChOOl OF mOnTREal adulT CEnTRE
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal
3711 de Bullion, montreal, qC, h2x 3a2

Tel. 514-788-5937
inGlÊs BásiCO

inFORmaçÕEs PaRa insCRiçÕEs
inglês básico - manhã

Datas:            2,  3,  4 de abril 2013
               8,  9,  10, 11 de abril  2013
Hora:  9h00 às 11h00

inglês básico - tarde 
Datas:            2,  3,  4 de abril 2013
               8,  9,  10, 11 de abril  2013
Hora:  17h00 às 19h00um dos 

um dOs sEGuinTEs dOCumEnTOs (ORiGinal ÚniCamEnTE) é ExiGidO:
• Documentos de Imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

hORáRiOs das aulas dE
inGlÊs dE BasE dE manhã E dE TaRdE

manhã: Do 2 de abril até 26 de junho de 2013
    De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

Tarde:   Do 2 de abril até 20 de junho de 2013
    De segunda a quinta: 17h30 às 21h30

Custo: 100,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
   Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

Transportes:  Metro Sherbrooke, autocarro 144 Oeste
       Metro St-Laurent, autocarro 55 Norte

sítio web: www.hsmontreal.ca

uma das sEGuinTEs PROVas dE REsidÊnCia
nO (ORiGinal ÚniCamEnTE) é ExiGidO:

• Cartão de segurança medical
• Carta de condução
• Factura de electricidade (Hydro)
• Outras provas (informar-se com os empregados)

portugal no queBeque
60 anos

a tradição Como matriz

Os Artistas e Escritores portugueses têm sabido 
construir o seu próprio caminho e apesar de 

abandonados pelos orçamentos, a sua colaboração 
tem sido absolutamente exemplar, no trabalho co-
munitário em zonas carenciadas, ou seja, têm sido 
agentes culturais, e a sua presença é essencial na di-
nâmica da vida, têm cumprido um serviço público, 
conscientes do seu papel na sociedade.
A negligência do governo português em relação à cul-

tura tende agora a assumir-se como uma opção ideo-
lógica e a deixar a criação artística refém das leis do 
mercado. É necessário inverter esta tendência e reivin-
dicar reconhecimento e apoio financeiro estratégico ao 
trabalho que os agentes culturais e colectividades têm 
feito ao manter acesa a chama que pode salvar a cultura 
de origem portuguesa no mundo. Somos chamados a ter 
vontade e temos de ser mais exigentes na qualidade da 
organização das cerimónias oficiais, espectáculos e na 
educação. Não há outra maneira de olhar a Comunidade 
e Portugal, a não ser assumindo que é fundamental, rea-
prendermos a olhar para nós próprios e fazer escolhas 
que nos comprometam com o futuro. Um caso exemplar 
da mediocridade governativa em Portugal, foi a recente 
visita do secretário de Estado da emigração o professor 
José Cesário, para entregar uma medalha de reconheci-
mento ao trabalho na educação e cultura levado a cabo 
pelo Padre José Maria Cardoso e livros escolares. Um 
palco sem qualquer símbolo nacional e o programa na 
sala mal preparado. Este acto teria sido mais enrique-

cedor, com a suprema virtude de um convite do Estado 
para lhe entregar a merecida distinção oficial no dia 10 
de Junho em Portugal e assim  compensar as medianias 
presentes. Não são as debilidades económicas que o im-
pedem, certamente não há chama acesa para alimentar a 
nossa matriz cultural, mas só discursos de protocolo que 
perfumam uma relação puramente comercial.
Como se explica que, quando a União Europeia faz 

o maior investimento de sempre na área da Cultura, o 
governo português faça o maior corte de sempre nos 
apoios em Portugal e aos agentes culturais? Havendo 
já artistas a emigrar por falta de trabalho. O governo 
deve perceber a pensar no presente e futuro, que os ar-
tistas, filarmónicas, ranchos folclóricos, teatro, cinema e 
até os festivais de música portuguesa, ou uma regata no 
rio St-Laurent em Montreal, são importantes…. e seria 
a imagem mais forte junto da juventude portuguesa e 
das gentes no Quebeque, mas para projectos locais com 
qualidade, é necessário o apoio do estado português. 
Toda esta influência alimenta a curiosidade e os valores, 
para as gentes do Quebeque passarem a fazer férias em 
Portugal e comprarem aqui mais produtos portugueses. 
Temos um Portugal moderno com gente triste, porquê?
O Estado ofuscado pela livre circulação de bens, es-

queceu-se de apresentar no estrangeiro as praias e o sol 
com alegria para substituir as frígidas paisagens. Esque-
ceu-se também de responder aos projectos, às cartas e 
pedidos de entrevistas. Foi nos governos dos Açores de 
Mota Amaral e Carlos Cesar que existiram sempre boas 
notícias de apoios para o Quebeque, métodos de ajuda, 
que devem ser reconhecidos. Açores é uma janela que 
nunca se fecha. Os livros até agora publicados, nas suas 
diferentes correntes, faz o pleno na exaltação do valor 
humanizante do trabalho, cultura e do carácter dos por-

tugueses. Essa é a chave do sucesso das boas relações 
entre Portugal - Quebeque e dos portugueses aqui resi-
dentes, sem haver imposição, porque tudo passa pela 
complementaridade. Os autores tiveram um imenso 
trabalho, para pesquisar os dados mais importantes e al-
guns dados curiosos, que lhes permitiram interpretar os 
factos. Não se trata de livros de história, mas de livros 
que falam de história e interpretam as relações de 60 
anos de vizinhança partilhada, olharmos para o futuro 
com outra atitude e romper com os preconceitos, para 
estar na vida com mais alegria. Descobrir os autores 
que nos contam como foi: Sim, nada desta História tão 
recente se pode afastar nem pôr de lado. Precisamos 
de todos os testemunhos e esses nunca serão de mais. 
Li, muito recentemente “Pionniers L’Avant – Garde 
De L’Immigration Portugaise”. Naturalmente, este li-
vro dos autores, Manuel de Almeida Moura, Imitério 
Soares congrega toda uma vivência, soando uma vida 
no atracar de certos navios em Halifax no ano de 1953. 
Numa escrita intensa e numa homenagem tão sentida a 
todos os pioneiros, tão fotograficamente marcados. Nas 
palavras dos autores, que confessam o seu amor pelas 
palavras, de tantos livros possíveis, que nos cativam e 
penetram na mente, que deixam cheiros e sensações. 
Descobri os livros de Victor Rosa, Manuel Carvalho, 
Joaquim Eusébio, Padre António Araújo, Belmira Per-
pétua, António Vallacorba, Centre de Langues Patrimo-
niales de L’Université de Montréal - Confederação dos 
Organismos Portugueses do Quebeque, O Português, 
Língua Internacional. Boa Leitura. 
Para dar forma a um compromisso na informação o 

“jornal A Voz de Portugal”, divulga e restaura a igual-
dade, perante factos históricos e nos factos que não te-
mos conhecimento. O êxito das comemorações dos 60 
anos é ter cidadãos, activos e bem informados. A nossa 
história precisa do registo de factos autênticos e diversi-
ficados. Fazer chegar por escrito à sede do jornal, o seu 
testemunho, fotografias ou uma cópia de um documen-
to antigo, ao cuidado de Manuel Rodrigues é um bom 
desafio para impulsionar a divulgação da portugalidade 
no Quebeque.
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Cheias no teJo podem agravar-se  

As cheias no Tejo deverão agravar-se na se-
quência de um aumento ligeiro do caudal na 

zona de santarém, devido às descargas de barra-
gens espanholas e à precipitação, disse fonte da 
Proteção Civil distrital.
 De acordo com o 2º Comandante Operacional Dis-

trital de Santarém, Rui Natário, espera-se um aumen-
to ligeiro do caudal na barragem do Fratel, devido às 
descargas de barragens espanholas e à precipitação 
que hoje se verifica, que poderá agravar as cheias no 

Tejo com especial incidência a partir do final do dia.
Prevê-se que hoje, durante o dia, haja um agravamen-
to de episódio de cheias do Tejo, mas não será muito 
elevado. Mas poderá considerar-se um agravamento, 
sendo que as descargas em Espanha só deverão ter 
reflexo no final do dia de hoje ou já amanhã [segun-
da-feira]”, disse.No distrito de Santarém mantém-se 
cortada a estrada nacional 365 pela subida do rio Al-
viela, o que está a isolar a povoação de Reguengos 
do Alviela.

patrões dizem que governo não 
deve atirar a “toalha ao Chão”
O presidente da Confederação Empresarial de 

Portugal - CIP, António saraiva, defendeu 
esta quinta-feira que o Governo deve honrar os 
compromissos e “não atirar a toalha ao chão” 
caso o Tribunal Constitucional chumbe as normas 
do Orçamento do Estado em análise.
“Não é com demissões que o País se vai salvar, é 

com assunção de responsabilidades e estou conven-
cido que se o Tribunal Constitucional chumbar al-
guma das normas do Orçamento, o Governo saberá 
encontrar soluções cumprir os compromissos”, dis-
se o presidente da CIP.Saraiva falava aos jornalistas 
no final de uma reunião bilateral com a CGTP para 
discutir o Salário Mínimo Nacional (SMS) e a publi-
cação de portarias de extensão das convenções co-
lectivas.Questionado também pelos jornalistas sobre 
este assunto, o secretário-geral da CGTP, Arménio 
Carlos, considerou que “o senhor primeiro-ministro 
e o Governo sabem bem o que estão a fazer e estão já 
a perspectivar as consequências daquilo que começa 
a ser evidente para todos e que é o chumbo do Tri-
bunal Constitucional às normas do orçamento”.”O 
mais grave de tudo é que estamos perante um Go-
verno que repete o erro”, disse.Pedro Passos Coelho 
escusou-se hoje, em Paços de Ferreira, a comentar 

os cenários políticos que possam decorrer da deci-
são do Tribunal Constitucional (TC) sobre a fiscali-
zação de algumas matérias do Orçamento do Estado 
de 2013.“É natural que os partidos possam avaliar 
várias possibilidades, o chefe do Governo não tem 
que pronunciar-se publicamente sobre essa matéria, 
alimentando qualquer especulação”, disse, acrescen-
tando: “Todos nós, o Governo, o Parlamento e todas 
as instituições têm mostrado um elevado sentido de 
responsabilidade, que acompanha o elevado sentido 
de responsabilidade que todos os portugueses têm 
manifestado durante estes tempos muito especiais e 
difíceis”. O primeiro-ministro disse que vai aguardar 
“a decisão que o TC venha a tomar sobre o Orça-
mento deste ano, sabendo que isso é importante para 
o nível do cumprimento do programa de assistência 
económica e financeira”.Passos Coelho insistiu que 
não vai “trabalhar com base em cenários”, nem vai 
“contribuir para criar um clima de instabilidade no 
País, colocando hipóteses sobre um coisa que o TC 
deverá decidir oportunamente”.O Público e o Sol no-
ticiam hoje que o cenário de demissão do Governo 
e de convocação de eleições antecipadas foi um dos 
temas discutidos pela direcção do PSD numa reunião 
que decorreu esta semana na sede do partido.

O Governo propõe-se acrescentar mais 20 mil 
ao número de desempregados. Uma medida 

de redução da despesa pública no valor de 650 mi-
lhões de euros. Para pior serviço público - e mais 
conflito social.
Será o maior despedimento alguma vez feito em 

Portugal.” É assim que a deputada do Bloco de Es-
querda, Mariana Aiveca, define as anunciadas res-
cisões na Função Pública, previstas para o segundo 
semestre deste ano.As propostas só se tornarão de-
finitivas após reunião entre os sindicatos do setor e 
o Governo, a partir de 10 de abril, mas já causaram 
indignação no campo laboral. Embora se trate de saí-
das amigáveis - só os trabalhadores que estiverem de 
acordo deixarão o seu emprego - os sindicatos aler-
tam para os perigos de medidas deste tipo, numa al-
tura em que o desemprego deverá ultrapassar os 18 
por cento.”
O nosso conselho é: procurem conservar os empre-

gos”, resume o presidente do Sindicato dos Quadros 
Técnicos do Estado (STE), Bettencourt Picanço. A 
aplicação do plano, dirigido a assistentes técnicos e 
operacionais, ou seja, aos trabalhadores menos qua-
lificados, poderá envolver 32 mil euros de indemni-
zações, quantia considerada pouco atrativa, tendo em 
conta o estado da economia nacional. Educação, saú-
de e autarquias serão os setores mais afetados, o que 
se traduz em maiores preocupações ainda. 
“Já está tudo no osso. Muitas escolas não abriram 

no início do ano por falta de pessoal auxiliar. 
Como será com mais cortes ainda?”, questiona Ma-

riana Aiveca, que teme a degradação da qualidade 
dos serviços.
Pior é impossível
Sendo certo que se trata de um despedimento his-

tórico, também é verdade que está muito longe de 

ser apenas uma questão laboral. “A falta de recursos 
administrativos obriga-nos a despender muito tempo 
com burocracias para as quais temos de desviar re-
cursos. As universidades, que conseguiram grandes 
progressos, nos últimos anos, têm, agora, um garrote 
que as impede de evoluir”, alerta Elísio Estanque.Ra-
dicado no Brasil, o sociólogo de Coimbra teme pelas 
consequências sociais de “medidas de aflição” como 
esta. 
“Estas decisões num clima social já negativo, de-

terminam que se deixe de acreditar nas instituições. 
Levou-se tanto tempo a construir um Estado social, 

que agora se desmorona assim...”.
Embora preocupado com as sequelas económicas 

de taxas de desemprego inéditas, Elísio Estanque ad-
mite problemas mais profundos: “O Governo está a 
comportar-se com um autismo suicidário para a defe-
sa da democracia.”
A informação é ainda reduzida, mas a discussão 

entre sindicatos e Governo passará, certamente, 
por estas medidas e números:
1 salário e meio Valor máximo que o Governo ad-

mite vir a pagar por cada ano de trabalho na Função 
Pública. 0,50 Mesmo que o Governo chegue a 1,5 
salários de indemnização, importa ter em conta que 
tudo o que for acima de um ponto ficará sujeito a IRS. 
600 a mil Salários dos funcionários que o Governo 
pretende atingir com rescisões. 25 anos Antiguidade 
média dos trabalhadores visados. 32 mil Compensa-
ção média prevista. 48,5 mil Teto máximo para com-
pensações estatais. 20 mil Número de funcionários 
estimado para rescindir. 650 milhões Quantia de que 
o Estado precisará para pagar as rescisões. 213 700 
Número de funcionários nas carreiras em que as res-
cisões serão propostas.580 000 Total dos funcioná-
rios públicos em Portugal.

milhares para o desempregoJapão diz não permitir
“provoCação agressiva”
da Coreia do norte
O ministro porta-voz do governo nipónico, 

Yoshihide suga, garantiu hoje que o Japão 
“não pode permitir a provocação agressiva da Co-
reia do Norte”, em resposta às crescentes ameaças 
do regime de Pyongyang.

Questionado sobre as medidas que o seu executivo 
podia tomar, Suga disse, em declarações recolhidas 
pela agência Kyodo, que vai reforçar a vigilância e 
que vai “manter uma relação estreita com os Esta-
dos Unidos, a Coreia do Sul, a China e a Rússia”.A 
reação do governo japonês surge depois de o regime 
de Pyongyang ter anunciado, no sábado, que tinha 
entrado em “estado de guerra” à Coreia do Sul e aos 
Estados Unidos. A Coreia do Norte disse hoje, atra-
vés do diário Rodong Sinmun, que as bases militares 
norte-americanos em território japonês seriam alvo 
de ataque se se desencadear um conflito armado na 
península coreana.O jornal do Partido dos Trabalha-
dores da Coreia do Norte enumerou hoje as bases 
norte-americanas de Miasawa, Yokosuka e Okina-
wa como suscetíveis de ataques.Apesar de ter sido a 
primeira vez que o regime comunista assinalou con-
cretamente bases militares em causa, os contingentes 
militares dos Estados Unidos e do Japão já tinham 
sido objeto de ameaças anteriormente.O mesmo jor-
nal recordou, a 17 de março, que a Coreia do Norte ia 
exercer o seu direito a um ataque nuclear preventivo 
contra os seus inimigos e disse que o Japão não ia ser 
“uma exceção”.

hollande “austeridade 
Condena europa à 
explosão”, diz 
presidente FranCês
O Presidente francês, François Hollande, afir-

mou que “estar na austeridade é condenar a 
Europa à explosão” e encorajar a subida dos mo-
vimentos populistas. 

“Hoje, prolongar a austeridade é arriscar não conse-
guir reduzir os défices e ter a certeza de ter governos 
impopulares, o que vai aproveitar aos movimentos 
populistas”, declarou o Presidente francês. As de-
clarações de Hollande foram prestadas durante uma 
entrevista à cadeia de televisão pública France 2, na 
qual o Presidente pretende reconquistar os franceses.
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Félice saulnier e a sua equipa 
orgulham-se de poder servir a 

clientela portuguesa, 
na sua própria língua!

24 anos ao serviço da nossa comunidade!
Oferecemos serviços personalizados

e especializados tais como:

• Tomada da tensão arterial
e respetivo seguimento

• Treino sobre a utilização do 
monitor de tensão arterial

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

sobre a utilização dos mesmos
• Entregas gratuítas a casa*

Faça-nos já uma visita no:
1 mont-Royal Est

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

10% de desconto* nas suas próximas compras.

*Algumas condições são aplicáveis

Jardim diz que sóCrates está a
ser “usado para ataCar” o presidente
O presidente do Governo regional da Madeira, 

Alberto João Jardim, afirmou esta quinta-
-feira que como metade da entrevista televisiva de 
José sócrates foi para criticar o Presidente da Re-
pública, isso mostra que “alguém” está a “usá-lo 
para atacar” Cavaco silva.
 “Cerca de 50% do tempo da entrevista foi para 

atacar o Presidente da República. Estou convencido 
que alguém está interessado em chamar José Sócra-
tes a Portugal para usá-lo a atacar o Presidente da 
República. Só quem é tolinho é que não vê que há 

ali um propósito claro de fazê-lo vir para atacar o 
Presidente da República, em nome de Cavaco Silva 
não pactuar com certas coisas seja de que governo 
for”, opinou Jardim. O governante madeirense, que 
está a gozar um período de férias da Páscoa na ilha 
do Porto Santo, comentava assim em declarações à 
agência Lusa e ao Jornal da Madeira a entrevista que 
o ex-primeiro-ministro, José Sócrates, deu na quarta-
-feira à noite à RTP.Jardim considerou que “primeiro, 
a estratégia da entrevista estava bem montada e era a 
da vitimização”, argumentando que “na vitimização 
procura-se jogar com o tempo e fazer esquecer que o 
PEC 4 (programa de estabilidade e crescimento) era 
já mais ou menos este plano de assistência financeira 
em curso”.
“Em segundo lugar, foi a insistência do seu Go-

verno que chamou a troika para aqui. Portanto, não 
vamos estar agora a esquecer a verdade objectiva”, 
sublinhou o responsável do executivo regional.De-
clarando que “toda a gente tem o direito de falar”, 
Jardim disse que se deu “à pachorra” de ver a entre-
vista, destacando que tinha curiosidade de ver “se a 

habitual lata do engenheiro Sócrates estava em forma 
ou se ele tinha perdido essa lata que o caracterizava, 
e de facto não a perdeu”.
“Dois anos depois, penso que Paris não lhe fez mal”, 

observou. Alberto João Jardim sublinhou “não poder 
esquecer as responsabilidades” de José Sócrates em 
relação à Madeira “com aquela vergonhosa Lei de Fi-
nanças Regionais de 2007 e que, vergonhosamente, 
esta gente que está agora no Governo da República 
parece querer reeditar”.
“Em segundo lugar, não posso esquecer o golpe ter-

rível que o Governo de José Sócrates deu ao Centro 
Internacional de Negócios da Madeira. São coisas 
que não se esquecem e como costumo dizer, perdoar 

perdoa-se tudo, mas quem esquece é parvo e olho 
para ele como o responsável por essas coisas”.
Apesar das críticas, Jardim admite concordar com 

a opinião de José Sócrates quanto às medidas de 
austeridade.“Devo reconhecer que ele disse a mesma 
coisa que eu ando a dizer há mais de seis meses: basta 
de austeridade, esta austeridade não é o caminho para 
recuperar Portugal”, frisou.
E complementou: “Concordei com ele quanto à 

crítica aos processos de austeridade que estão a ser 
seguidos, mas não concordei com ele em relação à 
vitimização porque ele é de facto o responsável pelo 
que sucedeu e sobretudo pelo mal que fez à Madei-
ra”, complementou.
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assim vai portugal
Este artigo é comentado por Tony saragoça

Vidente médium alhadj
Com 32 anos de experiência. Ele 
quer vos ajudar a resolver todos 
os vossos problemas, mesmo os 

casos mais desesperados. 
Amor, infidelidade, sorte, 

protecção e desespero, etc.
100% garantido

Tel.: 514-553-5975
Pagamento flexível

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

514-374-2395

ASTRÓLOGO – GRANDE MÉDIUM VIDENTE
PROfESSOR AIDARA

Falo Português

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

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

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

passos e gaspar dão emprego a
antigo espião aCusado de Corrupção

dadores de sangue na madeira têm direito 
a dois dias de dispensa sem perda de direitos

Um despacho publicado esta terça-feira em Diá-
rio da República determina que o antigo director 

das Secretas acusado de corrupção, Jorge Silva Car-
valho, será integrado na Presidência do Conselho de 
Ministros.

O antigo espião acusado de corrupção e acesso in-
devido foi colocado na Presidência do Conselho de 
Ministros por despacho publicado no Diário da Re-
pública, tal como a lei prevê para os antigos elemen-
tos dos serviços secretos. O despacho assinado pelo 
primeiro-ministro Passos Coelho e pelo ministro das 

Finanças, Vítor Gaspar, informa que Jorge Manuel 
Jacob da Silva Carvalho vai “ser integrado no mapa 
de pessoal da Secretaria-Geral da Presidência do 
Conselho de Ministros.
Depois de autorizarem o sr. sócrates a vir tra-

balhar para a televisão pública e por conseguinte, 
forçar os portugueses a pagarem, mais uma vez, 
alguém que os levou á banca rota e todos sabemos 
os sacrificios que, por causa disso,são e serão ain-
da por muitos anos, impostos a todos os trabalha-
dores e pensionistas, o governo actual, certamente 

ainda orgulhoso por essa aquisição, contratáram 
agora o sr. Jorge silva Carvalho, antigo diretor 
das secretas, para vir reforçar a equipa da Presi-
dência do Concelho de Ministros. 
E como a situção financeira deste país é das mais 

estáveis,para não dizer “confortáveis” na Europa, 
o sr. Carvalho irá receber. O mesmo que ganhava 
como director dos serviços de Informações Estra-
tégicas e Defesa (sIED). Recorde-se que o antigo 
espião abandonou as secretas para aceitar um 
convite da Ongoing, tendo sido acusado de abu-
so de poder, corrupção passiva, acesso ilegítimo 
agravado e violação do segredo de Estado, sendo 
que, na base da acusação, esteve a alegada passa-
gem de informações secretas para a Ongoing. 
Com tantas qualificações,como poderia o Gover-

no refusar a contratação deste cavalheiro,para o 
posto de confiança e responsabilidade em ques-
tão? 
A outra questão que inevitávelmente tem que ser 

colocada é a seguinte: Como se pode tomar este 
governo a sério, quando prevê licenciamentos a 
todos os níveis do sector público e eles continuam 
a criar postos de trabalho para os amigos? Como 
dizem os franceses: “Plus ça change, plus c’est pa-
reil”.

Os dadores de sangue na Madeira têm direito a 
dois dias de dispensa ao trabalho desde o ano 

2000, segundo um decreto legislativo regional que 
considera esta medida, única no país, uma forma de 
“compensação e incentivo à dádiva”. 
“Aos dadores de sangue é concedida autorização 

para se ausentarem das suas actividades profissionais 
a fim de dar sangue, por um período consecutivo de 
dois dias sem perda de quaisquer direitos ou regalias, 
salvo quando motivos urgentes e inadiáveis de servi-
ço desaconselhem o seu afastamento do local de tra-

balho”, refere o diploma. À agência Lusa o secretário 
dos Assuntos Sociais, Francisco Jardim Ramos, disse 
hoje que o diploma é para manter.
“Mantemos esse decreto legislativo regional que 

institui a possibilidade de o dador de sangue na Ma-
deira ter dois dias de descanso por considerarmos 
que é o tempo que é necessário para a pessoa ficar 
restabelecida após a dádiva”, afirmou Francisco Jar-
dim Ramos.
se pensam que vou comentar pela negativa esta 

situação,estão enganados. Neste momento tudo o 
que sinto é raiva contra este governo canadiano 
que não nos acorda tais previlégios. sabemos que 
o Canada é pobre,e como tal podem-se compren-
der certas coisas,mas há limites: subsidio de de-
semprego bastante inferior ao de Portugal.Feria-
dos pagos nem há comparação possível.
Indemenizações por perca de emprego,nós aqui 

temos uma pechincha ,quando comparados aos 
que se pagam lá. Pensão só aos 65 e não é para 
todos, do outro lado,uma vez que tenhas o sufi-
ciente para pagares um médico que te declara 
inapto (doente) para trabalhar, recebes-a inde-

pendentemente da idade, e ainda por cima aqui 
não temos carrinha da câmara quando queremos 
ir a pique-niques ou ver espetáculos à televisão, 
etc. Para voltar ao assunto de dar sangue, aqui 
convemcem-nos que dar sangue é um ato civico e 
nobre,um dom de vida, que até pode vir a salvar a 
vida do próprio doador e como vêem na Madeira 
têem dois dias de dispensa ao trabalho sem perca 
de quaisqueres direitos ou regalias. (Grande João 
Jardim, és o Máximo).
Mais ainda o sr. doutor médico pode determi-

nar em cada dávida, o alargamento do período se 
bem o entender,ou possívelmente caso se trate de 
um membro da sua família,um amigo, ou merante 
um pequeno favor,género “Commission Charbon-
neau”. Aqui ponho as minhas dúvidas pois creio 
que não existem traças de corrupção no país do 
sol.Tudo isto para vos dizer que: isto de crise, país 
pobre, povo oprimidio e explorado,não passam de 
“contos da carochinha”, a não ser que se estejam 
a referir ao Canadá.
Com isto me vou. boa semana a todos.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.
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CróniCas
uma ideia genial

Hélio bernardo Lopes

Noticia-se nesta quinta-feira santa que o atual 
Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, terá 

salientado ao seu dito núcleo duro que o seu Go-
verno poderá não chegar ao final da legislatura, 
fruto, ao que terá referido, de possíveis inconsti-
tucionalidades detetadas no Orçamento de Estado 
para 2013. Bom, caro leitor, há duas coisas cada 
dia mais essenciais para mim: ver o atual Governo 
deixar de afundar o País e os portugueses, na sua 
generalidade, e que alguém tome a iniciativa de pe-
dir a saída de Portugal do Euro. Pelo menos...
Qualquer uma destas soluções terá pesos a mais 

para os portugueses, mas ambas ajudarão Portugal 
e cada um de nós a sair desta dor horrorosa mais 
rapidamente. Certo, isso sim, é que por estes anda-
res os portugueses não mais sairão da escravatura 
europeia em que se meteram e da potenciação das 
suas terríveis consequências por via da ação deste 
Governo de Pedro Passos Coelho.
Mas não será ouro sobre azul, porque ainda conti-

nuaremos a ter Aníbal Cavaco Silva na Presidência 
da República. A verdade, porém, é que já só falta 
metade deste seu segundo mandato. E espero bem 
que os portugueses tenham percebido que os seus 
protestos atuais – desde há um ano e pouco – se-
rão completamente inúteis se voltarem a escolher, 
como Presidente da República, uma personalidade 
da nossa direita de hoje. Os resultados da infeliz 
experiência da Maioria-Governo-Presidente de di-
reita estão hoje bem à vista: surgiu um Presidente 
da República desta área pela primeira vez, e deu-se 
o que se tem vindo a ver.
Formulo, pois, os meus melhores votos para que 

as notícias de hoje sobre a saída deste Governo da 
vida pública não sejam apenas isso, notícias. De-
pois de ostracizada a atual política por quase todos 
os portugueses, essa saída da governação do País 
seria sempre saudada com alegria por todo o lado. 

Os portugueses estão fartos do atual Governo 
e da sua política de promoção da pobreza e da 
miséria. 
E pelas pontas dos seus maiores cabelos.

transmissão de CapaCidade, 
direCção e Filiação

O título de hoje dá-nos margem e considerações 
de muito valor quando alguém aceita Jesus 

como seu Salvador, segundo a Bíblia sagrada. De 
quem somos filhos, afinal? Respondemos:
No princípio o Criador foi Deus, e desejou um povo 

que O amasse: --“Que pede Jeová de ti?! Não é que O 
temas (…) e o ames, e sirvas o teu Deus de todo o teu 
coração e de toda a tua alma?” (Deut.10:12).
Porém as opiniões humanas foram variando após os 

anos  decorridos, e chegaram a praticar assassinatos de 
pessoas, pensando ser um bom serviço para o Senhor! 
Hoje, a maioria dos seres humanos que nos rodeiam, 
os pais fisiológicos, que receberam filhos sexualmen-
te, respondem: --“são nossos filhos”; a ciência tem 
meios para prova. Ou então: --“Adotámo-los, porque 
os pais legítimos morreram de acidente, mas temos 
provas notariais”. A gente colegial ou científica dirá 
que são produto de laboratório mediante a colheita ini-
cial procurada, e as provas da corrente religiosa poderá 
responder: --São criaturas de Deus. Ele é o criador de 
tudo o que existe e se move com vida!
Tudo estaria certo se houvesse uma resposta concreta 

para a vida do ser ou da coisa existente: --De onde 
vem, ou quem a criou? Por que a criou? Mas não há 
resposta…
Jeová continuou advertindo: --“Amai, pois, a verda-

de e a paz. Ainda sucederá que virão povos e habi-
tantes de muitas cidades…” (Zacarias 8:19-20). Estas 
palavras atingiam, em transmissão, a faculdade de um 
comportamento precioso de felicidade e amor com 
Deus, extensivo ao próximo.
Completando-se a era do Antigo Testamento, Jesus 

veio, nascido de mulher, e sob a Lei em vigor. O povo 
de Deus estava sob a custódia dessa Lei, que era, afi-
nal, escravidão, ou dificuldade para entrar na condição 
de filhos, por vários motivos… Jesus era “o Verbo que 
estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, mas o 
mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os 
seus não o receberam!” (João 1:10-12). Tinha de haver 
algum poder valioso que procedesse à situação. 
 Interessante é verificar que João Batista também foi 

interventor. O seu testemunho, sobre Jesus, foi clarís-
simo: --“Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo! É este a favor de quem eu disse: após de mim 
vem um varão que tem a primazia, porque já existia” 
(João 1:29-30). Eu já tinha afirmado: --“Mas a todos 
quantos O receberam, deu-lhes o poder de serem feitos 
filhos de Deus” (Idem 1:12).
Todo o projeto da situação divina para o crente que se 

arrepende e aceita Jesus como seu Salvador, foi visto 
pelo apóstolo Paulo: --“E porque sois filhos, enviou 
Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que 
clama Aba Pai! De sorte que já não és escravo, porém 
filho e, sendo filho, também herdeiro por Deus” (Gála-
tas 4: 5-7). “Porquanto aos que conheceu, também pre-
destinou. E aos que predestinou, também chamou, e 
aos que chamou, a esses também justificou, e aos que 
justificou, a esses também glorificou” (Romanos 8:29-
30). “Glória e virtude, pelas quais têm sido doadas as 
preciosas e mui grandes promessas, para que por elas 
vos torneis coparticipantes da natureza divina, tiran-
do-vos da corrupção das paixões que há no mundo” 
(2Pedro 1:3-4). A capacidade da direção divina seria e 
é, a melhor garantia da Filiação adquirida. O apóstolo 
Paulo afirmou: --“Já não sou eu que vive, mas Cristo 
vive em mim; e esse viver que agora tenho na carne, 
vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mes-
mo se entregou por mim”!  (Gálatas 2:20).

A natureza divina também diz respeito aos actos e ex-
pressões que podemos manifestar aqui na Terra, pois 
diz respeito à fonte e essência de Deus, e ao facho da 
Luz que recebemos do glorioso Salvador, como trans-
missão do projetor moral que ilumina o Caminho da 
eternidade. Essa natureza e vida divinas, entram em 
nós pela Graça, como semente; com a semente recebe-
mos o potencial de um viver em amor, como filhos do 
Altíssimo.(Lucas 6:35).
Há traduções que indicam: “fomos adotados”… To-

davia, quem assume a filiação divina, é regenerado, 
segundo as Escrituras, não “adotado”. Passemos à an-
tiguidade, por um instante.
A história relata-nos que muitos estados gregos ofe-

reciam vítimas humanas antes de empreenderem uma 
expedição ou guerra. Em Rodes ofereciam um homem 
a Crono, deus semelhante a Moloque, no dia 6 de Ju-
lho de cada ano; em Salamina, ofereciam também um 
homem em Março de cada ano; em Chios e Tenedo 
despedaçavam anualmente uma vida humana, e na 
Ática, Ereteu sacrificou sua filha; Aristides sacrificou 
três sobrinhos do rei da Pérsia, e Temistocles sacrifi-
cou várias pessoas nobres. No Império romano tam-
bém foi costume sacrificar anualmente trinta homens, 
atirando-os ao Tibre para obter a riqueza da cidade, e 
no Egipto havia sacrifícios de vítimas humanas cujas 
cinzas eram espalhadas pelas terras depois de crema-
das, para conseguir a fertilidade do solo! (Visto em As 
Catacumbas, de Benjamim Scott, História Universal, 
de Carl Grimberg,etc.)
Pela Escritura sagrada sabemos que os Moabitas tam-

bém tiverem este costume. No segundo livro de Reis, 
3:27, se descreve que o Rei de Moab “tomou o seu 
filho primogénito, que havia de reinar em seu lugar, e 
ofereceu-o em holocausto sobre o muro”. 
Não é por ingenuidade que pensamos de Jeová ter 

insistido na filiação divina dos seus crentes, ou mé-
dios crentes, com o sinal do seu perdão pelos nossos 
pecados, deixando-os livres para enfrentar o estado 
dum mundo de sofrimento e guerra. O seu Amor é 
inaudito, mas pronto a receber-nos para a salvação 
de Jesus!

J. J. Marques da silva
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Bem-viver

receitA dA semAnA

50 anos ao 
serviço 

dos nossos
leitores e
clientes

Colaborador
Especial Frank Rocha

luso-Canadianos investigados 
pelo FisCo no Canadá soBre 
rendimentos oBtidos em portugal

Alguns desses casos chegaram 
nos últimos meses aos consu-
lados portugueses, designada-
mente ao Consulado-Geral de 
Portugal em Montreal, por ini-
ciativa dos próprios cidadãos 
portugueses alvo de averiguação 
pelas autoridades canadianas, os 
quais estão solicitar apoio e es-
clarecimentos. A situação levou 
a que o cônsul-Geral de Por-
tugal em Montreal, Fernando 
Demée de Brito, promovesse na 
noite de quarta-feira uma sessão 
de esclarecimento junto da co-
munidade portuguesa na região.
“Temos conhecimento de ca-

sos de pensionistas portugueses 
residentes no Canadá que foram 
chamados pelo “Revenue Ca-
nada” [Departamento federal 
de imposto] para explicarem a 
razão por que não declaram no 
Canadá as pensões de Portugal, 
sujeitando-se a pesadas multas”, 
alertou o cônsul português, em 
declarações à agência Lusa.
O diplomata revelou existirem 

outros casos de portugueses 
com residência no Canadá in-
terpelados pelo Fisco canadia-
no sobre rendimentos auferidos 
em Portugal acima dos cem mil 
euros que não foram declarados 
no Canadá. Portugal e o Canadá 
assinaram em 1999 um acordo 
destinado a evitar a dupla tribu-
tação em matéria de impostos 
sobre o rendimento, prevendo 
especificamente “a troca de 
informações” para aplicar os 
termos da convenção, a fim de 
evitar a evasão fiscal. A deteção 
de casos em suposta situação de 
irregularidade fiscal pressupõe, 
assim, que o cruzamento de 
informação entre os Fiscos ca-
nadiano e português esteja em 
curso. Neste quadro, o cônsul 
informou que um luso-cana-

diano com residência no Ca-
nadá deve declarar a totalidade 
dos seus rendimentos auferidos 
anualmente (quer no Canadá 
como em Portugal) no Canadá, 
e deve igualmente entregar uma 
declaração fiscal em Portugal 
relativa aos rendimentos apenas 
obtidos em Portugal.
No caso de terem de pagar im-

posto sobre o rendimento em 
Portugal, poderão ulteriormente 
deduzir esse montante no Cana-
dá, obtendo um crédito fiscal.
Não é somente a nível fiscal 

que se estão a colocar questões 
quanto às situações de luso-
-canadianos que viajam para 
Portugal ou aí decidam regres-
sar e fixar residência. Também 
há dúvidas nos domínios da 
Segurança Social e da Saúde, 
pelo que o cônsul, acompanha-
do pelo chanceler do consulado, 
David Pereira alargaram os es-
clarecimentos. É de notar que, 
embora todos os cidadãos por-
tugueses (incluindo os Portu-
gueses no Canadá e com dupla 
nacionalidade) tenham direito 
ao Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) em Portugal, se não fo-
rem residentes no país só têm 
um acesso restrito, não podendo 
usufruir de isenções nas taxas 
moderadoras ou compartições 
nos medicamentos. Se um por-
tuguês solicitar assistência mé-
dica em hospitais públicos, quer 
no Canadá quer em Portugal, e 

Nas comunidades portuguesas de Montreal e de Ontário, no Canadá, há sucessivos casos 
que estão a ser conhecidos de luso-canadianos chamados pelo Fisco canadiano para 

justificarem rendimentos obtidos em Portugal não declarados no Canadá.
declarar ser residente nos dois 
países, sujeita-se a ter de pagar 
a totalidade do custo dos trata-
mentos, mais juros e outras san-
ções pecuniárias.
Na área da Segurança Social, 

um acordo celebrado entre Por-
tugal e o governo da província 
do Quebeque em 1990 (o único 
do tipo existente no Canadá) ga-

rante o pagamento de prestações 
sociais (por exemplo, pensões) a 
partir do dia em que for formal-
mente declarada a alteração de 
residência. A todas estas situa-
ções é crucial a definição de “re-
sidência habitual”, tal como é 
mencionada nomeadamente no 
Cartão do Cidadão português.
Nos termos da lei portuguesa e 

similarmente na legislação cana-
diana, o critério principal de “re-
sidência habitual” determina-se 
pela permanência num país por 
um período acima de 183 dias. 
Por outro lado, o cônsul avisou 
que uma mudança de residência 
deve ser comunicada no prazo 
de 15 dias ao Fisco em Portugal 
sob pena de uma coima até 375 
euros. O consulado comunicou 
ainda aos potenciais utentes de 
que apenas prestará atos consu-
lares a portugueses residentes 
no Canadá, identificados como 
tal no respetivo Cartão do Cida-
dão ou no Bilhete de Identidade, 
exortando assim os que não o 
tiverem a atualizarem esses do-
cumentos.

CaBrito assado no Forno
inGREdiEnTEs:
Batatas pequenas: 3 kg; Azeite: q.b.; Sal: q.b.; folha 
de louro: 1; Pimenta: q.b.; alho: 12 dentes; Vinho 
branco: q.b.; cebolas grandes: 10; cabrito com cer-
ca de 5 kg: 1; Arroz: 1 kg; cerveja: 1; Colorau: q.b.

PREPaRaçãO:
Corta-se o cabrito em pedaços pequenos e lava-
-se. Depois de lavado e escorrido tempera-se com vinho, alho, pimenta, 
louro, sal e azeite. Deixa-se marinar para o dia seguinte. Numa assadeira 
colocam-se cebolas às rodelas, por cima os bocados do cabrito e rega-se 
com a marinada. Tapa-se a assadeira com papel de alumínio e leva-se ao 
forno médio a assar cerca de duas horas. Meia hora antes de servir, retira-
-se a prata e deixa-se alourar, aumentando o calor do forno. Entretanto, 
para acompanhamento, prepara-se um arroz branco e batatas assadas. 
Descascam-se as batatas e prepara-se uma assadeira com uma camada 
de cebola, alho, louro, azeite, sal, colorau e cerveja. Colocam-se as batatas, 
mistura-se tudo e leva-se ao forno também tapado com papel de alumínio. 
Para o arroz coloca-se num tacho azeite, uma cebola e um dente de alho 
muito picadinhos. Deixa-se estalar a cebola e junta-se o arroz. Mexe-se 
bem e deixa-se fritar um pouco. Acrescentam-se 2 litros de água a ferver, 
tempera-se e tapa-se para ir ao forno a cozer, cerca de 15 minutos. Vai à 
mesa em travessa, onde o cabrito é acompanhado pelas batatas assadas e 
decorado com esparregado de grelos e rodelas de laranja. O arroz é servido 
à parte.
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vida ativa
Quem é elA?

incentivamos os nossos leitores a enviarem-nos as suas 
fotos antigas para advinhar quem são eles? devem
enviar as fotos por e-mail red@avozdeportugal.com

ninguem advinhou a foto da semana passada, foi a senhora 
maria mendonça.

homenagem aos pioneiros 
no Consulado geral de 
portugal em montreal

Estávamos no ano 2003 e através do Canadá ce-
lebravam-se os cinquenta anos de comunida-

de portuguesa neste país de acolhimento. Vários 
eventos foram organizados de uma ponta à outra 
do país que adotamos. 
Em Montreal, muitos eventos foram organizados por 

uma comissão formada por um punhado de gente com 
orgulho do sangue que lhes corria nas veias e dese-
josos de dar a conhecer à comunidade de acolho que 
há cinquenta anos que por aqui andamos e que muito 
contribuímos para o crescimento do Canadá. Um dos 

eventos apresentados, foi uma exposição de pintura a 
óleo no Consulado Geral de Portugal que começou no 
dia 15 de abril de 2003 e terminou no dia 9 de maio. 
Presentes estiveram varias associações, individuali-

dades, amigos e familiares …e vários pioneiros. Um 
conjunto de 11 quadros foram apresentados expondo 
a vida do emigrante desde o sair da sua casa, da sua 
terra, a fé deles e que ao chegarem aqui se depararam 
com um clima frio, outra língua, mas que mesmo ape-
sar dos grandes problemas que encontraram, eles arre-
gaçaram as mangas e deitaram mãos ao trabalho. “Os 

quadros expostos pretendem prestar Homenagem aos 
nossos pioneiros, homens e mulheres de uma coragem 
extraordinária, à procura de uma vida melhor fora do 
seu torrão natal. Pessoas que trocaram a certeza pela 
incerteza, que aos poucos se foram estabelecendo, 
construindo casas, associações, igrejas e por aí adian-
te.
Deixam-nos uma grande riqueza que, oxalá, tanto 

nós como os nossos jovens, possam preservar. Que 
nunca nos envergonhemos dos nossos pioneiros, nem 
da nossa língua” são palavras da pintora comunitária, 
Natércia Rodrigues”.
Este ano celebramos sEssENTA anos! Devemos 

talvez ver a direção que devemos tomar como co-
munidade.

Natércia Rodrigues
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Curiosidades

A VOZ DE PORTUGAL

ladrões Furtam
ponte de 20 toneladas
Você já deve ter ouvido fa-

lar de ações criminosas 
bem insólitas, mas talvez nada 
como isto: na calada da noite, 
ladrões furtaram uma ponte de 
20 toneladas (!!!) na cidade de 
Kocaeli (Turquia). Os mora-
dores da localidade apanharam 

um susto ao acordar e notar 
que havia desaparecido a pon-
te, usado por eles para chegar 
aos pomares onde trabalham.A 
polícia foi ao local e relatou 
que o metal foi cortado e posto 
num camião de grande porte. 
Investigadores acreditam que 

o objetivo dos criminosos seja 
vender pedaços de metal a 
ferros-velhos. Acreditam que 
o ponte possa render cerca de 
20.000 Liras Turcas (cerca de 
8.500€) aos bandidos, de acor-
do com informações do site.

Candidato derrotado nas eleições destrói
estrada Construída na Campanha eleitoral

O proeminente empresário 
Peter Yurchishin concor-

reu às eleições autárquicas da 
aldeia de Rybchintsy na região 
de Vinnytsia na Ucrânia. Na 
campanha eleitoral ele cons-
truiu uma estrada na aldeia 
como forma de captar os votos 
dos eleitores.Após os resulta-
dos das eleições serem conhe-

cidos, e a sua derrota ter sido o 
resultado que não esperava, ele 
ordenou aos mesmos trabalha-
dores que haviam construído a 
estada a seu mando que, agora, 
a destruíssem. Agora, em vez 
da estrada em Rybchintsy – há 
uma campo lavrado!Yurchishin 
é dono de uma empresa de la-
ticínios e de uma rede de far-

mácias. No âmbito da sua ati-
vidade (laticinios) ele compra 
leite aos produtores locais mas 
agora após perder as eleições 
ele começou a ameaçar os mo-
radores/produtores de leite que 
vai pagar-lhes menos pelo leite.
Peter Yurchishin perdeu com 
apenas 15,4% dos votos peran-
te Katerinchuk com 64,34%.

homens mentem três vezes 
mais do que as mulheres
Até que eles melhoraram. Em 2011, outro es-

tudo concluiu que eles costumavam contar 6 
mentiras por dia. Hoje, veja bem, mentem “ape-
nas” 3 vezes por dia. Só que as mulheres também 
reduziram as mentiras – de 3 para 1. 
Já nesta pesquisa, a diferença aumentou: eles 

mentem três vezes mais do que elas.Os números 
vieram de uma pesquisa conduzida pela Hush-
Hush.com, uma loja online , com mais de 2500 
pessoas. Eles também quiseram saber quais as 
mentiras eram as mais contadas. Fiquem a saber 
o top 5:
Homens: 1. Sim, eu fiz o que me pediste.2. 

Desculpa, eu não tinha como imaginar
3. Já estou a chegar.4. Não vi as tuas chamadas/

mensagens.5. Não olho para outras mulheres
Mulheres: 1. Não aconteceu nada, está tudo 

bem. 2. Já estou a chegar. 3. Estava em promo-
ção! 4. Estás lindo(a).5. Desculpa, eu não tinha 
como imaginar.

inglesa soFre de raro Caso
de alergia a exerCíCios
FísiCos
O sedentarismo tem várias causas, mas alergia parece ser 

exclusividade da britânica Kasia Beaver. Ela é literalmente 
alérgica a exercícios. Só de correr atrás dos (quatro) filhos 
no quintal de casa, nos seus olhos instala-se uma comichão 
e estes começam a inchar. Em cinco minutos, estão comple-
tamente fechados. Kasia foi diagnosticada com angiodema 
induzida por exercícios, além de uma disfunção na tiróide 
associada à sua condição. E só consegue dar caminhadas 
num parque perto de casa sem ter um ataque, se tomar anti-
-histamínicos.Mas o que a chateia mais é a desconfiança das 
pessoas. “Não acreditam em mim quando eu digo que tenho 
alergia a exercícios. Acham que eu sou preguiçosa”, diz a 
mulher de 33 anos. As informações são do ‘Metro’.

qual a origem da pásCoa e 
do Coelhinho da pásCoa?
A Páscoa é uma das mais importantes celebrações cris-

tãs. A data comemorativa relembra a morte e a ressurrei-
ção de Jesus Cristo.

A palavra páscoa vem do 
hebreu, Pesach, que signifi-
ca passagem. Na páscoa, os 
cristãos celebram a vida e o 
perdão dos pecados, conce-
didos aos homens por Jesus 
Cristo.
Anualmente, a celebração 

acontece numa data que 
cai entre 22 de março e 25 
de abril. Por ser o dia santo 
mais importante da religião 
cristã, a páscoa é comemo-
rada por muitas nacionali-
dades e marcada por muitos 
costumes, tradições e sím-
bolos.

Uma dessas tradições é a do coelhinho da páscoa, que foi 
introduzida pelos imigrantes alemães na América. O coelho 
foi adotado como símbolo da páscoa por sua capacidade de 
reprodução, sua fertilidade, que remetem à vida nova.
Uma lenda também conta que uma mulher pobre havia co-

lorido ovos de galinha para dar aos filhos como presente de 
Páscoa. Diz-se que quando as crianças descobriram os ovos, 
um coelho passou correndo, deixando a impressão de que ele 
próprio havia trazido os ovos. Desde então, as crianças pas-
saram a acreditar no coelhinho da páscoa.
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que me dei a forças para continuar, pois no interior 
do calçado parece que nasceram pedras.
Chegamos à Ponte Lachapelle, cidade de Laval à 

vista. A polícia de Montreal entrega-nos aos cuidados 
dos colegas de Laval. São 5 carros à ordem, pois a 
partir de agora iremos caminhar pela estrada, mais 

parecia uma chegada triunfal: três carros à nossa 
frentre um a meio outro atrás e, duas vias de circu-
lação reservadas. Que alegria ao chegar a igreja de 
Nossa Senhora de Fátima, no interior muitos paro-
quianos e o padre José Carlos Dias recebe-nos com 
os olhos repletos de alegria. Os romeiros assistiram à 
adoração da Cruz e participaram na eucaristia. Era o 
fim de um dia diferente dos outros.
E passadas várias horas juntos, os Romeiros en-

traram no salão Paroquial para confraternizarem 
comendo uma sopa quente, oferta do pão de Santo 
António e seguiram-se então os despedimentos uns 
dos outros, terminando assim este ato de  devoção. 
“Dizendo: irmão até para o ano se Deus quizer”.
É de louvar o grande número de jovens que foram 

nesta Romaria, demonstrando que o futuro das nos-
sas tradições está garantido!
Parabéns a todos, em particular ao Mestre Duar-

te Amaral por todo o esforço e dedicação!

bendito sejais meu Deus, por nos teres dado 
vida até agora. Por efeito da Vossa bondade 

começo hoje este dia, merecendo por meus pecados 
já estar contado entre os mortos e condenados, pelo 
que Vos ofereço todos os meus bons pensamentos, 
palavras e obras que neste dia praticar, juntamente 
todas as indulgencias que nele ganhar. Tudo isso de-
posito nas Vossas mãos e mãos de Maria Santíssima, 
para repartirdes pelas almas do purgatório a favor das 
quais faço voto de renuncia livre do pecado. Propo-
nho, Senhor, desde já, e nem em tempo algum con-
sentirei pecado ou ofensa à Vossa graça, pois que sem 
Ela nada posso.
Como tem sido tradição ao longo dos últimos 25 

anos, o rancho dos romeiros do Quebeque fez a sua 
caminhada de fé e de oração na sexta-feira santa, dia 
29 de Março!
Numa manifestação de fé cristã este ano um número 

recorde de 150 irmãos homens e mulheres, de todas 
as idades vestidos a rigor, o bordão, xaile, lenço e 
saco ao ombro. Levando ainda dois terços, um ao 
pescoço e outro na mão para a oração durante o de-
curso de toda a romaria, como regista a tradição das 
romarias da ilha de  São Miguel. Esta tradição teve 
início no dizer do povo, e o povo em seus ditos sem-
pre tem razão, semelhante religiosidade vem do tem-
po do grande “castigo” em Vila Franca, da subversão 
de 22 de Outubro de 1522. (…)
O Mestre, o Procurador das Almas e o Guia, são as 

três personalidades consagradas pelo tempo em seus 
ofícios; esses são indispensáveis nesta piedade de to-
dos os anos, que a substituição de qualquer deles não 
é coisa fácil; os mais Romeiros vão por devoção só-
mente em cumprimento de promessas feitas, ou para 
desagravo de qualquer pecado ou caso de consciên-
cia. É durante a Sexta-Feira Santa que tem lugar esta 

piedosa prática através da Ilha de Montreal e Laval. 
Irmãos romeiros, homens, mulheres e crianças, de 

todas as idades, o menino que levava a cruz Corey 
Sá Ventura com apenas 15 anos e a senhora Carreiro 
com 78 anos de idade que valentemente completou a 
romaria!
Comparencendo pelas 5h30 da madrugada na igreja 

de Santa Cruz deu-se  inicio a esta devoção e cami-
nhada  piedosa. As condições climatéricas são um 
dos adversários mais difíceis que o romeiro possa vir 
a ter que enfrentar durante a sua caminhada, teme-se 
o vento o frio e a chuva. A primeira oração fez-se no 
interior da igreja Santa Cruz. Este ano a romaria teve 
inicio em Montreal e terminou na igreja de Nossa Se-
nhora de Fátima em Laval, mais uma dificuldade se 

acrescenta neste meu segundo ano de romeiro. Este 
percurso é mais penoso porque é práticamente sem-
pre a subir. Após haver rezado, o mestre agradeceu a 
presença do Senhor padre José Maria Cardoso, por 
sua vez o pároco também agradeceu a presença dos 
romeiros e pediu a Deus que lhes desse uma boa e 
santa caminhada. Nas orações pediu-se:pelos defun-
tos, pela população, pela paz no Mundo e na família, 
pelos doentes e idosos, pelas crianças e jovens – e 
também, entre outras petições, para que “Nossa Se-
nhora os livre dos abalos de terra, da fome, da peste, 
da guerra e de mortes repentinas”.
O rancho formou-se no adro da igreja. Espera-se 

pelas forças policiais de Montreal para que seja auto-
rizada a romaria e pelas 7h30 começam os primeiros 
paços na rua Rachel e a ouvir-se em voz alta o cân-
tico da Avé Maria. Durante a caminhada fizeram-se  
orações em Montreal, nas igrejas Santa Cruz, Saint-
-Enfant Jesus, Notre Dame des Defenses, Santa Ce-
cilia, Saint-Vincent Ferrier, Saint Sauveur (a porta da 
igreja) em Laval Saint-Martin e Nossa Senhora de 
Fátima.
Pelas 10h00 da manhã fizemos uma pausa para des-

cançar na igreja Saint-Vincent Ferrier, no salão uma 
farta mesa com comida e refrescos esperava os ro-

meiros, oferecimento de um grupo de pessoas, e é 
a primeira oportunidade que nos é dada de confra-
ternizar com alguns irmãos romeiros que vou desco-
brindo nesta romaria, alguns de origem continental, 
arquipélago da Madeira e de várias ilhas dos Acores, 
entre outros o bem conhecido e amigo pessoal, editor 
do Jornal A Voz de Portugal e a revista O Açoria-
no, o Terceirense Eduíno Martins, também o Nelson 
Vallacorba, filho do malogrado António Vallacorba o 
grande defensor das tradições açorianas.
Depois de tocar a campainha para reunir de novo o 

rancho, é tempo de agradecer e rezar pelas intenções 
de quem ofereceu a comida, seus parentes e amigos.
O rancho forma-se de novo no caminho, sempre 

caminhando pelos passeios e ladeado pelos simpá-
ticos 2 agentes da polícia de Montreal e 3 ciclistas 
patrolheiros de Jeunesse au Soleil, que controlavam 
o trânsito para nossa protecção. No dizer de alguns 
irmãos este é o mais penoso e deloroso percurso em 
direcção Laval com uma só paragem, prevista para 
orar na igreja Saint-Sauveur.
Já na rua Salberry o sofrimento aumenta, a força na 

voz começa a baixar já não se canta com o mesmo 
tom do inicio, é a luta entre a dor e o querer comple-
tar a romaria. Peço a Deus que não me abandone e 

Comunidade
Benditos seJam o Filho
e a virgem maria

Mário Carvalho
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a pásCoa em santa Cruz

A Páscoa este ano, teve como tema “senhor, fa-
zei que eu veja, com os olhos de Deus”. 

A caminhada que os fiéis de Santa Cruz têm vindo 
a fazer, desde a quarta-feira de cinzas, é a da vida da 
misericórdia de Deus. No dia do perdão comunitário, 
as pessoas foram convidadas a levar um par de ócu-
los velhos, como símbolo do seu arrependimento e 
de passar a ver os outros com mais amor. Na quinta-
-feira, a igreja transformou-se num banquete. 
O altar foi retirado e instalado uma enorme mesa, 

aonde, simbolicamente, os apóstolos se sentaram à 

mesa com o representante de Cristo, para celebrarem 
a última ceia. No corredor central foi igualmente pre-
parada uma enorme mesa com o pão e o vinho, para 
que os fiéis participassem com eles nesta grande ma-
nifestação de fé. 
Foram convidados, este ano para o lava pés, cate-

quistas e alguns dos benévolos de Hochelaga que têm 
preparado, ano após ano, o jantar do dia dos benévo-
los de Santa Cruz.  Na Sexta-feira, dia da paixão de 
Cristo, o grupo de Romeiros, o mais numeroso dos 
últimos anos, logo de madrugada, após a oração ini-
cial, partiram em romaria até à igreja de Nossa Se-
nhora de Fátima de Laval. 
Às três da tarde, teve início a cerimónia da Cruci-

ficação de Cristo. Para a adoração da Cruz, as pes-

soas foram convidadas a levar uma flor, que serviu 
para a decoração do altar do sábado de Aleluia.  Após 
cerimónia religiosa, o grupo de Jovens em Acção, 
numa encenação ao vivo, muito bem elaborada, com 
a coordenação de Pedro Carvalho e como narrador, 
o padre José Maria, representaram ‘’A Paixão de Je-
sus’’. No Sábado, dia da Vigilia Pascal, certamente 
a cerimónia mais alegre que a igreja elabora e que 

Santa Cruz vive intensamente porque é aqui que tudo 
nasce. O cristão é aquele que necessáriamente tem 
de celebrar a Páscoa. É com a ressurreição de Cristo 
que tudo começa. Neste dia é apresentado à comu-
nidade o cenário feito com os óculos trazidos no dia 
do perdão. 
O padre José Maria integrou-os com o Cristo res-

suscitado, feito com o papel de jornais, do ano pas-
sado. Porque é nesse Cristo, que está simbolicamente  
escrito, o nosso percurso de vida. Por isso com os 
cerca de mil óculos poderemos ver o nosso mundo, 
o nosso irmão e a nossa irmã com os olhos de Deus. 
Foi nesta cerimónia, em que nasce o nosso batismo, 
aproveitando o ano da Fé, que dez dos nossos irmãos, 
quando jovens, não tiveram a oportunidade de fazer a 
sua profissão solene de fé, quiseram, neste dia, assu-
mir a fé que seus pais transmitiram. 
No Domingo, na missa do meio-dia, teve lugar o 

envio das coroas do Espírito Santo. Cerca de quaren-
ta famílias, dos diferentes impérios, vão coroar este 
ano. Sete de Hochelaga, uma da Filarmónica Portu-
guesa de Montreal, vinte e uma de Santa Cruz, uma 
de West Island e sete da Ville de Anjou. Parabéns à 
comunidade de Santa Cruz e ao seu responsável, pela 
intensidade das cerimónias que nos fez viver.

Antero branco
e fotos de Manuel Neves
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international portuguese musiC awards 
atingiu pínCaros de glória no mundo
da músiCa na diáspora 

A primeira edição do International Portuguese 
Music Awards (IPMA), que teve por palco a 

sala do belo teatro Zeiterion, em New bedford, foi 
a confirmação de que dos fracos não reza a história, 
mas de obras valorosas que se vão da lei da morte 
libertando. 
Se Camões assim o cantou, imortalizando os feitos 

das descobertas dos portugueses, têm-nos cabido a nós 
a obrigação de imortalizar os feitos da história comu-
nitária, onde o International Portuguese Music Awards 
atingiu os píncaros da glória no mundo da diáspora. 
Mas se o país é os Estados Unidos e o local de reali-
zação o estado de Massachusetts, os sons da iniciativa 
encontraram eco em mais 16 países. Só isto se pode 
considerar uma vitória, que recebia os louros da gló-

ria no Zeiterion. Ao entrar-se na sala deparava-se um 
ecrã ao fundo do palco, onde estava o dístico oficial 
de International Portuguese Music Awards, numa ini-
ciativa notável do grande artista de trabalhos gráficos, 
Fernando Félix. Este talento, por muitos desconheci-
do, é responsável por um orçamento junto das farmá-
cias CVS na ordem dos dois milhões de dólares. A sua 
assinatura surge em trabalhos junto de companhias, tal 
como a Boeing, Ford, Yum, K-Mart e Daimler Chrys-
ler. Como se vê, o International Portuguese Music 
Awards estava recheado de talentos aos mais diver-
sos níveis. Já que falamos em talentos e este a nível 
empresarial, foi a presença de Lizette Frias, da firma 
S&F Concrete, dos irmãos Frias, uma das maiores do 
género nos EUA. 
A decoração do palco, onde se jogava com os efeitos 

luminosos, criava um ambiente digno e acolhedor do 
que nos esperava para uma noite, onde a música era 
rainha e os reis os intérpretes. 
Uma plateia vibrante, comunicativa e participativa, 

atingiu o rubro quando pela voz de Ricardo Farias su-

biu ao palco a estrela da noite, Roberto Leal. Com uma 
carreira de 35 anos, em que cada disco é um sucesso, 
Roberto Leal viu-se acarinhado por mais de 1000 pes-
soas, que não regateavam aplausos ao ídolo que se re-
parte entre Portugal e o Brasil. Mas se Roberto Leal já 
tem um percurso repleto de sucessos, Ricardo Farias, 
fruto da prata da casa, não deixou por mãos alheias, 
os louros que vem conquistando na rádio e televisão. 
Por esse motivo teve honras de ser o escolhido para 
apresentar a estrela da noite e fê-lo com a dignidade, 
simplicidade e profissionalismo reconhecido. “Rece-
bemos 176 candidaturas de 16 países, para um total de 
nove categorias, tal como, Pop, Rock, Popular e Can-
ção do Ano. 
Para coroar o entusiasmo das gentes da música, mon-

tou-se um espetáculo digno, com nomes sonantes de 
quem já conquistou o seu lugar ao sol. Roberto Leal, 

Sarah Pacheco, Nick Pedro, Jorge Ferreira, Eratoxica 
e Nathalie Pires. Com exceção de Roberto Leal, todos 
os restantes são o fruto da prata da casa. O que nunca 
tinha acontecido era tê-los juntos  num palco, digno da 
sua categoria e perante uma audiência de mais de 1000 
pessoas com a facilidade de os poder levar ao mundo 
de milhões de pessoas, através da RTPI.
Mas a noite tinha um seguimento, de forma a tornar-

-se agradável. Assim, sobe ao palco Nelson Ponta Gar-
ça, Mr. J. Medeiros, na categoria rap/hip hop e que 
agradeceu a distinção com uma mensagem através de 
vídeo. Mas a organização não se esqueceu dos vetera-
nos e como tal, trouxe Dinis Paiva, que teve a honra de 
trazer a palco o vencedor da categoria tradicional/jazz/
classical e que teve como vencedor o jovem Jordan 
Paiva. No enfiamento do espetáculo, temos Nathalie 
Pires, acompanhada pelo trio “Guitarras do Atlântico” 
(Viriato Ferreira, José Silva e Peter Pimentel). Entre a 
guitarra e a viola, e a voz de reconhecido talento o fado 
teve o seu momento alto. A jovem, com a facilidade 
que tem de estar em palco, aliado a uma graciosidade 

natural, arrancou os mais vivos aplausos dos presen-
tes. 
Uma voz de reconhecido valor que se faz ouvir na rá-

dio (Rádio Voz do Emigrante) e televisão é Helena Sil-
va. Uma excelente prestação do que temos entre nós, 
equiparou com o que de melhor nos chega via RTPi e 
que por vezes não se valoriza porque é local. Teve a 
responsabilidade de apresentar o vencedor da catego-
ria dance. Piloco, do Luxemburgo foi o vencedor.
Eratoxica seria o vencedor da categoria de rock, com 

o prémio a ser entregue por Ricardo Farias.
Mudando o ritmo, mas não o tom do sucesso foi a 

vez de Vítor Rafael, da WJFD, apresentar Manuel 
D’Alma, que venceu a categoria “People’s Choice 
Award”, com a canção “Mais um minuto”, em dueto 
com Nathalie Pires. Linda, com uma voz de arrebatar 
plateias, o público recebeu a Luso-canadiana, Sarah 
Pacheco. Arrancou vivos aplausos, coroando as suas 
excelentes interpretações, cheias de vida e talento.  
Para entregar prémio “Carreira” subiu ao palco Mário 
Costa, um dos grandes empresários que conhecemos 
por décadas, que gravou o seu nome nos grandes espe-
táculos pelo Venus de Milo e outras salas. O galardão 
foi atribuído a Roberto Leal, de quem Mário Costa é 
amigo pessoal e que falou à nossa reportagem.
De Hollywood veio Tyler Bowe para apresentar 

o prémio da categoria “pop”.  Foi vencedor o luso-
-americano Nick Pedro. Jorge Ferreira teve honras de 
encerrar o International Portuguese Music Awards. Se 
o público aplaudiu de pé foi porque gostou, não só do 
show na sua totalidade como de Jorge Ferreira em par-
ticular.
Afinal ficaram mais de 1000 pessos que fizeram his-

tória ao encher o Zeiterion Performing Arts Center, em 
New Bedford, na primeira edição do International Por-
tuguese Music Awards. 
Apelo às comunidades para participar na próxi-

ma edição, em 2014 (data provável?).
Ainda não há data marcada para a segunda edi-

ção, mas é óbvio que a ideia é espalhar o lote de 
participantes e concorrentes pelo maior número de 
países possível. Felizmente temos imensos talentos 
que, em certos casos, são apenas conhecidos a nível 
local e decerto poderão «explodir» a outros níveis 
caso tenham a devida divulgação. Esse é um dos 
grandes objectivos por detrás desta ideia.
Não houve prémios monetários, mas sim estatue-

tas, semelhantes ao que se faz nos Grammys e Os-
cars.

Reportagem de Augusto Pessoa
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A BRUXARIA DESTRÓI OLHARES,AMIZADES E ATÉ A SUA PRÓPTIA SAÚDE. AS PESSOAS 
POSSUÍDAS POR BRUXARIA;NÃO ACREDITAM EM NADA;NEM EM NINGUÉM,PORQUE ESTÃO 

AMARRADAS A FORÇAS NEGATIVAS.SÃO PESSOAS QUE NÃO SABEM ONDE IR,NEM EM QUEM Ç ,
CONFIAR.E MUITAS DELAS TÊEM SIDO ENGANADAS POR BRUXOS E FEITICEIROS.

NÃO COBRAMOS PELO NOSSO TRABALHO,DÊ-NOS A SUA GRATIFICAÇÃO QUANDO VIR OS RERESULTADOS.

SOU CURANDEIRO E MESTRE  DO OCULTISMO;DE NASCIMENTO. TENHO PODER E CAPACIDADE PARA RETIRAR 
QUALQUER TIPO DE MALDIÇÃO, INVEJAS OU BRUXARIAS,REALIZAR LIMPEZAS 
ESPIRITUAIS EXORCISMOS EXORCISMOS CONJUROS REGRESSÕES OU PURGAS AO SEU NEGÓCIO CASAESPIRITUAIS,EXORCISMOS;EXORCISMOS, CONJUROS , REGRESSÕES OU PURGAS AO SEU NEGÓCIO, CASA 
OU VEHÍCULO .

Com muita alegria,posso dizer que 
estou curado ,depois de muito sofrer

Dum momento para um outro e sem
explicação não conseguia concentrar me Eu não acreditava nos ENLAÇOS.masestou curado ,depois de muito sofrer

na minha vida,devido a um mal sem
cura, nas minhas pernas,A minha
amiga levou-me ao SHAMAN 
INDIO,Logo que me viu,me disse que 
o meu mal  tinha foi causado pelo 
meu ex noivo que queria ver-me só e 

el 

explicação,não conseguia concentrar-me 
nos estudos,  sentía muito medo de saír
à rua,muita dor na cabeça, e no 
pescoço,até ao dia que meus pais me      
levaram ao SHAMAN ,com ele pude ver 
que a minha doença foi causada por 
dom que tiraram aos meus pais quando

dukas do

Ç
ao ver que meu esposo andava sempre
com seus amigos,fora,bebendo e  não
se importavacomigo e o nosso
filho,decidi visitar o SHAMAN 
INDIO,que numa semana só,provocou
uma mudança de 360 graus.Ele
portava-se mal,por causa de umaq q

triste  na vida.Ele mostrou-me o  seu
rosto num espelho e o dia em que me 
rogou essa praga.Obrigado SHAMAN.
OLIVIA CALLADO .  

dom que tiraram aos meus pais,quando
entravam para casa e que por azar,eu
recebi num dia que pisei um algodão que 
estava nas escadas. Hoje estou
bem,graças ao SHAMAN.. MADHU.J 

p ,p
mulher que Melo queria deixar com
bruxaria.Este SHAMAN, deu-me a  
minha felicidade,mostrando-me  numa
vasilha de barro a cara dessa
mulher,que era a sua secretária.H.N

GUARDAMOS ABSOLUTA CONFIDÊNCIALIDADE,TRABALHOS 100% GARATIDOS
“NÃO MAIS HUMILHAÇÕES;NEM MAUS TRATOS.NÃO MAIS PRANTOS NEM DORES.NÃO PROCURES MAIS,DEIXA TEU 
PROBLEMA NAS MINHAS MÃOS E EU REGLEREI TUDO DE FORMA IMEDIATA, DEFINITIVA  E EFICAZ.ACABARAM-SE AS 
LÁGRIMAS.RETORNO DO SER AMADO IMEDIATAMENTE,SUJEITO;DOMINADO NO CORPO E NA ALMA,ARREPENDIDO  
PARA TODA A VIDA,SEM CONSEQUENCIAS E COM SUBTILEZA.NÃO FALHO NEM TENHO MARGEM PARA ERRO, A MINHA 
EXPERIÊNCIA  ME CHEGA.SÓ PRECISO DO TEU NOME E APELIDO.DENTRO DE 24 HORAS TERÀS OS 
RESULTADOS..CURO A IMPOTÊNCIA SEXUAL E O ALCOOLISMO.

ADMIRADO SHAMAN INDIO, sou um fiel leitor dos seus 
anuncios e em especial das cartas e respostas  que dás. O 
que mais me atrai nas suas é serem muito acertadas e nelas 
se nota a sua sabedoria. Tenho esperado para escrever-lhe, 
pois esperava que alguém submetesse um problema igual 
ao meu, mas nada se mede ao meu caso: Senhor SHAMAN. 

SHAMAN,A verdade é que: não é que eu não ganhe, 
mas sim que não vejo progresso. Tento poupar e há 
sempre um imprevisto e a minha poupança 
desaparece como água. Tenho um bom emprego e 
estão contentes comigo. Mas sinto-me deprimido por 

SHAMAN INDIO ,toda a vida fui perseguida por pessoas 
boas, que me prometiam céu e terra a o céu e terra 
para se casarem comigo, me dar tudo e colocar o 
mundo aos meus pés, mas desde que eu terminei com 
meu primeiro namorado por causa das suas,

tenho umas manchas de cor negra por todo o corpo e agora 
estão se espalhando pelas pernas e braços. Estas manchas 
não fazem comixão, mas certas noites sinto que me 
queimam como se estivesse se estivessem  em cima duma 
chama de candeia. Os doutores não podem nada com 
minha doença, nem os shamans do Perú, nem os 
naturistas. Diga-me sr SHAMAN se posso ter alguma 

ver que não consigo levantar cabeça. Não tenho inveja 
de ninguém, Mas acredita que há pessoas que 
ganham menos que eu e têm uma melhor vida. 
Comprei um encanto e fiz algumas casas de banho e 
não vi mudança nenhuma. Por isso já não acredito em 
nada. SHAMAN, será que estou marcado e condenado 

meu primeiro namorado por causa das suas 
infidelidades e abuso durante quatro anos, ninguém de 
bom tem entrado na minha vida .Saí com algumas 
pessoas, mas não me convêm porque se comportam de 
maneira estranha ou simplesmente com más intenções. 
Devido ás minhas dúvidas a minha mãe  aconselhou-me 
a escrever-te.g p g

esperança ? ANGELA AREVALO 21160.
RESPOSTA
Sra. Angela tenha esperança. Posso dizer-lhe com toda 
a segurança, que o seu problema é de bruxaria e de isso 
sou eu especialista, porque retirar maldições  é o pão  
de cada dia na minha loja. Venha porque Deus pôs 
diante de seus olhos, a solução. Esse mal está ligado a 

a gastar dinheiro e ser pobre toda a vida ?
ALEX ROJAS 08/65 Maio
RESPOSTA
IRMÃO ALEX o seu problema tem várias causas, a primeira 

tem a ver com os familiares que dependem de ti, não o 
ajudam em nada pois já são idosos, segundo, você 
desperdiçou um monte de dinheiro comprando coisas

QUINTERO FELICIA 09 abril 82
RESPOSTA
SUA MÃE amiga FELICIA tem absoluta razão,esse tipo 
que se chama ROMIN ,faz trabalhos negros com 
animais ara que você não possa encontrar um homem 
com boas intenções, por essa razão é que você só , ç g

um véu negro rodeado com espíritos malignos e cada 
vez que uma dessas manchas cobre seu corpo ,tem a 
sensação de arder. Mas a foto e isto não vão para até 
que se queime toda e as manchas desapareçam por 
completo. Todavia ainda não é tarde, pois só se pode 
trabalhar às sextas, portanto temos que aproveitar para 
retirar esse feitiço negro. Sou eu que lho digo, eu vou 

desperdiçou um monte de dinheiro comprando coisas 
desnecessárias, luxos que o endividaram muito, a terceira 
criada por você por continuar a gastar e fingir que não devia 
nada. Isto é que lhe está causando esses prejuízos. O feitiço 
faz com que o seu dinheiro se vá como o fumo de  tabaco. 
Venha á minha loja o mais depressa possível e  depois de te 
aconselhar a bem usar o teu dinheiro, razei para que  
consiga tudo o que deseja Mas venha esta Terça Feira dia

encontra homens solteiros mas de energia muito má. 
Pantanes e preguiçosos que não trazem nada de bom 
para a sua vida. Se você vier ao meu escritório eu 
poderei ajudá-la através de banhos espirituais e umas 
rezas ,afim de a livrar dessa  maldição e eu tenho 
certeza que você vai encontrar o homem que você, 

it SEMPRE SEU AMIGO

SECREDO INDIJENA, MILENÁRIO NUNCA REVELADO A CIVILIZAÇÃO, SABEBORIA INDÌGENA, POSTO EM 7 METAIS.
Nos tempos antigos, as Tribos mayasca , do trapézio da 

et a esse e t ço eg o Sou eu que o d go, eu ou
mostrar-lhe a cara desse dano, se me prometer que não 
se vai vingar. SHAMAN INDIO

consiga tudo o que deseja. Mas venha esta Terça Feira,dia
do ritual da abundância.Um abraço . SHAMAN INDIO

quer, que a ama e a respeite. SEMPRE SEU AMIGO 
SHAMAN ÍNDIO.

DEUS DISSE “AJUDA-TE 
QUE EU TE AJUDAREI”
DEUS DISSE “AJUDA-TE 
QUE EU TE AJUDAREI”

Amazonia, usavam este segredo do CAÇADOR INDIO  para 
afastar intrusos, o homem branco e proteger as suas 
colheitas a partir de quebras de safra, pragas e maus 
momentos. Eles também usaram o caçador indígena para 
encontrar água, ou onde  abundavam caça e pesca,
Os SHAMAN da tribo (curandeiros feiticeiros) costumavam 
invocar os espíritos para curar os animais doentes ou com 

Se se encontra num carro, autocarro, comboio ou 
bicicleta, e que veja o Talisman indigena aquecer, saia  
e pare o seu carro. Porque isso indica perigo. Se está 
viajando e o caçador índio ,não vos fez sinal, não siga 
porque vai ter uma má viagem. Serve de proteção para 
todos os males, segurança natural, necessita também 
para que não seja alvo de tiros, É um segredo, o 

éQUE EU TE AJUDAREIQUE EU TE AJUDAREI
CAÇADOR INDÍGENACAÇADOR INDÍGENApragas e colheitas. Talismã da segurança, é uma garantia para o amor, 

sorte no jogo, trabalho e fortuna.
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rostos, olhares e memória

Este texto foi extraído do livro “Rostos, Olhares 
e Memória”, da autoria de Manuel Carvalho e 
Joaquina Pires, uma viagem despretensiosa ao 
interior da alma da Comunidade Portuguesa de 
Montreal.

david dias

Há quem diga que a gastronomia é a compo-
nente mais importante da identidade dos po-

vos errantes. Será também a forma mais eficaz e 
prática de aproximação com a sociedade de aco-
lhimento.
A cozinha portuguesa levou certo tempo a afirmar-

-se mas, finalmente, alcançou um prestígio digno de 
nota. O ramo da restauração, cada vez mais flores-
cente, é, presentemente, um dos mais sólidos esteios 
da afirmação cultural e económica dos portugueses 
em Montreal. Mas para que tal acontecesse, foi pre-
ciso que homens visionários e pioneiros como David 
Dias tivessem tido o arrojo de transformar o sonho 
em obras que tanto engrandeceram a Comunidade.
“Nasceu em Salselas, concelho de Macedo de Ca-

valeiros, em 1939. Aos 14 anos empregou-se na in-
dústria hoteleira, no Porto. Aos 19 anos já era funcio-
nário do Palace Hotel de Vidago. Cumpriu o serviço 
militar e, logo a seguir, ingressou no Hotel Ritz, em 
Lisboa. Em 1965 emigrou para o Canadá, com vista 
a cumprir um estágio de dois anos no Ritz Montreal. 
Acabou por ficar por lá. Hoje é um empresário de su-
cesso no mesmo ramo. Possui um grande restaurante 
na zona antiga de Montreal o “O Solmar” e um hotel, 
“Le Petit Chateau”, numa montanha turística, a cerca 
de 100 km de Montreal. (...)
É assim que no Dicionário dos mais ilustres Trans-

montanos e Alto Durienses vem mencionado este 
transmontano talhado em granito. Estamos senta-
dos num recanto tranquilo do restaurante e através 
da rasgada janela vemos deambular os turistas pelas 
calçadas do Vieux Montréal. O nosso entrevistado, 
visivelmente de bom humor, abre a conversa com 
duas ou três chalaças:
«Eu chamo-me David de Deus Dias, cuidado por-

que estão a falar com Deus. Eu costumava dizer que 
me formei em facilidades na universidade de Macedo 
de Cavaleiros mas agora como já lá há universidade 
não posso dizer isso. Fui uma criança que gostava 
muito de jogar à bola mas o meu pai, que tinha uma 
sapataria que fazia sapatos e botas para aqueles gran-
des agricultores, não queria ouvir falar em bolas por-
que davam cabo do calçado.
Era todo direito, todo justiceiro e torceu-me muitas 

vezes as orelhas por causa disso.
Fiz o exame da 4ª classe com distinção, era um bom 

aluno e, como tinha na família dois ou três padres, 
fui estudar para o seminário do Convento de Cristo 
em Tomar. Ao fim de dois anos, eu era bom em tudo
mas o meu comportamento deixava muito a desejar 

e, como disseram que eu não tinha vocação para pa-
dre, mandaram-me embora.»
Como diz a sabedoria popular, perdemos um padre 

mas ganhámos um empresário de sucesso. Mas, para 
lá chegar, ainda teve de dar muitas voltas no carrossel 
da vida.
«Tinha uma tia no Porto que me arranjou trabalho 

numa mercearia. Depois entrei na restauração, come-
cei a trabalhar atrás dos balcões das casas de vinhos 
e petiscos, foi assim que aprendi a profissão. Entre-
tanto, na altura, era muito complicado e só se podia 
ser profissional a partir da idade dos dezoito anos. 
Quando atingi a idade, tive de pagar a um restaurador 
para me sindicalizar. Mais tarde requeri o exame de 
empregado de mesa de 3ª e fui admitido num grande 
hotel, o Palace Hotel de Vidago.»
O restante percurso da sua carreira em Portugal até 

à chegada a Montreal já vem mencionada na pequena 
biografia inserida no “Dicionário”, como já referi-
mos. Mas deixemos o nosso entrevistado acrescentar 
mais alguns detalhes:
«Vim sozinho conhecer o caminho e a minha es-

posa juntou-se-me passados três meses. Quando ela 
chegou, aluguei uma casinha no 3653 da rua Jean-
ne Mance. Fixei esse número porque passados dois 
anos comprei um duplex, com o mesmo número de 
porta, na rua Hôtel de Ville, de que ainda hoje sou 
proprietário. Comecei a trabalhar nos restaurantes, 
entre os quais no restaurante Fado, que era dum por-
tuguês, aqui no Velho Montreal. Em 1972, havia duas 
pessoas interessadas em abrir um restaurante na rua 
St-Laurent e vieram falar comigo para saber se eu 
estaria interessado em ser sócio. Foi assim que inau-

gurámos o Estoril-Sol, o segundo restaurante mais 
antigo de Montreal já que o primeiro foi o Lisboa 
Antiga. Quando desfiz a sociedade, três outros portu-
gueses que já tinham um restaurante na rua Peel, “O 
Solmar”, ofereceram-me sociedade. Passado pouco 
tempo aquilo foi também por água abaixo e como o 
Estoril-Sol também encerrara as portas, eu, sozinho, 
transferi “O Solmar” para a rua St-Laurent, onde per-
maneceu muitos anos.»
David Dias, para além de ser empresário de garra, 

no fundo da sua alma é também um sonhador invete-
rado. O seu maior sonho, bem guardado lá no fundo 
da alma, era transformar o restaurante num pólo de 
difusão da cultura portuguesa. «Logo desde o prin-
cípio, comecei a mandar vir artistas de Portugal, a 
primeira foi a Celeste Rodrigues, a irmã da Amália, 
acompanhada pelos seus guitarristas. Também não 
esqueci os artistas da Comunidade, o Germano Ro-
cha, o Rui Mateus, o Luís Duarte, entre outros. Em 
1978 comprei aqui o edifício aqui no Velho Mon-
treal. No rés-do-chão abri um restaurante de cozinha 
francesa e depois transferi “O Solmar” da St-Laurent 
para aqui, para o 1º andar.
Um país antigo como Portugal condiz bem com 

esta zona mais antiga da cidade. Eu costumo dizer 
aos quebequenses que muitos deles são descendentes 
de portugueses. Há mapas antigos que mostram bem 

que os portugueses foram os primeiros a cá chegar.»
E, como não podia deixar de ser, a conversa condu-

ziu-nos para os acontecimentos culminantes da sua 
actividade:
«Quando ainda estava na St-Laurent, realizei gran-

des eventos como a vinda da Amália Rodrigues à 
Place-des-Arts, se não me engano em 1975. Tam-
bém cá tive o Rui de Mascarenhas que igualmente 
actuou na Place-des-Arts. Graças ao renome destes 
grandes artistas comecei a ser muito notado e posso 
dizer que já fiz mais de cem programas de televisão 
onde divulguei a gastronomia e a cultura portugue-
sas. Nessas ocasiões, eu levo sempre as nossas loiças 
em barro, as toalhas bordadas à mão, os nossos galos 
decorativos, não deixo nada ao azar. Quando a Amá-
lia cá esteve pela segunda vez, como já éramos bons 
amigos, cedeu-me os seus guitarristas durante uma 
semana completa e todas as noites passava por cá. Os 
próprios guitarristas se admiravam pois diziam não 
era costume dela, era como se sentisse em casa.»
Um orgulho irreprimível transparece nos olhos do 

nosso entrevistado.
«A vinda dos artistas de Portugal sempre continuou, 

ainda agora veio o Toy pela terceira vez; terei aqui, 
no próximo fim-de-semana o grande cantor Carlos 
Guilherme que virá a Montreal a convite da Cai-
xa Portuguesa para as celebrações do 10 de Junho. 
Como sabem, tive sempre na minha casa os melho-
res artistas locais, como o mestre Artur Gaipo, o José 
João, o Luís Duarte, a Marta Raposo, o grande pia-
nista Carlos Ferreira, para só mencionar alguns.»
Com os anos a passar, sente urgência em arredar 

certos impedimentos à realização dos seus planos 
mais imediatos. «Comprei um restaurante em Albu-
feira e gostaria que os meus filhos se decidissem a 
tomar conta disto para eu poder passar mais tempo 
em Portugal, o que é um grande desejo da minha es-
posa. Espero que tudo se resolva e que este seja o 
meu último ano por cá.»
A nossa conversa caminha para um ponto final, não 

restam dúvidas que o homem que está à nossa frente, 
seguro de si, cosmopolita, é o exemplo acabado do 
cidadão do mundo que correu seca e meca e assis-
tiu a muitos actos da eterna comédia humana. Mas, 
de chofre, vindas sabe-se lá donde, talvez do poço 
profundo das memórias da infância, soltam-se pala-
vras inesperadas que nos deixam atónitos: «Sabem, 
eu sempre gostei muito de Salselas, a minha terra, o 
meu grande sonho era regressar lá, criar um rebanho 
de cordeiros ou de vacas e trabalhar na agricultura 
com um tractor, é isso de que Portugal está a precisar, 
que as pessoas regressem ao campo. As terras que lá 
tenho estão todas abandonadas, mesmo de graça não 
há quem as queira cultivar, alguma coisa está mal.»
Este inopinado desejo de regressar às origens, tra-

zem-nos à lembrança as palavras de certo escritor 
que escreveu que, por vezes, é preciso dar a volta ao 
mundo para descobrir o tesouro que está escondido 
à porta da nossa casa. Pela ruga que serpenteia pela 
fronte do nosso entrevistado e, sobretudo, pelo seu 
olhar cintilante, estamos prestes a dar-lhe razão.
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LA CROIX MAUVE
Homologação de mandatos e 
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho               514.513.9556

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

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

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

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

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

ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054

AssociAÇÕes e clubes

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

centros

AGÊNCIAS
DE VIAGENS

ASSISTENTE
SOCIAL

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

BANCOS

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

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624 #209

DENTISTAS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
514.277.7778

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

MERCEARIAS

MONUMENTOS

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

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

NOTÁRIOS

2615 Place Chassé               514.845.0164 
www.ferma.ca

SANDY MARTINS
514.943.7907

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

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

igrejAs
Igreja baptista Portuguesa  T.:514.577.5150
Missão santa Cruz          T.:514.844.1011
Missão de Nª sª de Fátima  T.:450.687.4035

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

TRANSPORTES

Informe-se sobre o Guia do consumidor dando visibilidade ao 
seu negócio por um preço modesto, no jornal e 

no nosso site web. 514-284-1813

IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

RESTAURANTES

Câmbio do dólar canadiano
2 DE AbRIL DE 2013

1 EURO = CAD 1.308400
4245 boul. st-Laurent Tel.: 514.281.0702

QUINTA-fEIRA 4 DE ABRIL
- PROCISSãO DOS ROMEIROS
- DOMINGO DE PÁSCOA NA SANTA CRUz

SÁBADO 6 DE ABRIL
- fESTA DE ANIVERSÁRIO
  DA RÁDIO CENTRE-VILLE

bell Fibe: 880
Videotron: 255

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

CONTABILISTAS

ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541

ELECTRICIDADE

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

fUNERAIS

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

fOTÓGRAfO

TRADUçõES

IMPORTADORES

mercearia 
Portuguesa

4701 st-urbain
514.842.3373

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

essencial
nos negócios

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

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.

REsULTADO
PRA QUEM ANUNCIA

Armenia Teixeira
Advogada

 O’HANLON SANDERS TEIXEIRA
3187, rue Saint-Jacques, bur. 101

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

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

Pierrefonds, Qc, H9H 3M8
fax: (514) 624-8632
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linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons 

naturais. Resolve os 
seus problemas sem 

voodoo. 
Rosa

514 278.3956

VIDENTE

EMPREGOS

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
REsULTADO

PRA QUEM ANUNCIA

Paisagista com experiência e 
“pavé-uni”, etc. Trabalho em 
Laval. Salário conforme expe-
riência. 450-963-3462

Precisamos de 
empregados em 
“Pavé-uni” e “ 
Blocos” com o 

mínimo de 5 anos 
de experiência na 
zona (Rive-sul).

514-444-4669

41/2 na área de Villeray. Se-
gundo andar, cozinha et casa 
de banho renovadas. Entrada 
para máquina de lavar e secar. 
850$ por mês. 

514-844-3878

Precisa-se de 
serralheiros para 

fabricação e 
instalação com 
ou sem carta de 

competência.
Vitor Gaspar
514-955-5553

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

514-252-8692 
ou 514-255-1023

bonita casa totalmente renovada. 
A ver para gostar

José Montez

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

Varina aluminium inc.
Pessoal para fabricação 

e instalação dos seus 
próprios produtos.

Contatar: 514-362-1300
ou no endereço

6327 rua Clark em mtl.

ALUGA-SE

ALUGA-SE

EMPREGOS

SERVIçO

Senhora portuguesa com 
experiência para se ocu-
par de pessoas de idade 
com muito carinho, amor, 
paciência e confiança. Se 
quer ser bem tratado na 
sua casa é sempre melhor 
do que no lar. Posso dor-
mir na sua casa e tenho 
carro.

maggie
514-820-5331

Representante de vendas para 
companhia de distribuição de 
produtos alimentares. Fluente 
em francês e inglês e carta de 
condução.

Enviar CV por Email
mariap@ferma.ca

Procura-se cozinheiro com 3 a 
5 anos de experiência em cozi-
nha típica portuguesa.

3883 st-laurent, montreal
514-638-4083

Procura-se pessoa para 
limpeza e ajudar a tomar 
conta de um Bebé das 9h 
às 14h. Deve falar inglês, 
com experiência e referên-
cias. 

não telefonar
no sábado

514-739-2308

aluga-se 41/2 no segundo 
andar perto do métro ho-
noré-Beaugrand. Entra-
da para máquina de lavar 
e secar. impecável. ideal 
para casal ou pessoa só. 
Tranquilo e respeituoso.
595$ por mês.

514-354-6568

Novo restaurante situado no 
West-Island procura cozinheiro/a 
para grelhados portugueses.

514-683-1333

Procura-se pessoa meticulosa 
e fiável para limpeza e lava-
gem. 1 ou 2 dias por semana. 
Com referências. 

514-944-3863

Precisa-se de 
“machiniste” 

com 
experiência. 
Companhia 
situada em 
montreal.

514-933-6819

EMPREGOS
Precisa-se de ajudante paste-
leiro. Fernando: 514-382-2143

Apartamento no centro de Vila-
-Moura, Algarve. Renovado, 
com 3 quartos e cozinha bem 
equipada. Pode alugar à sema-
na. Para mais informações:
manuel justino: 514-727-3533

ou lisete sousa:
011-351-934-311475

†

†

Olga Tavares
Faleceu em Montreal no dia 29 de 
março de 2013 com a idade de 47 
anos a senhora Olga Tavares, natural 
do Porto Formoso, São Miguel, Aço-
res. Esposa do já falecido Gabriel da 
Silva.

Deixa na dor seu filho Jeffrey. Seus 
pais José Tavares e Olga Moniz. Sua 
irmã Patricia, cunhados/as, sobrinhos/
as, tios, familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | memoria
3254, Bellechasse, montreal
514-277-7778
www.memoria.ca
Eduino martins
A missa de corpo presente vai ser celebrada, hoje, quarta-feira 
3 de abril de 2013 às 10h00 na igreja Santa Cruz e vai ser se-
pultada no cimetério Notre-Dame-des-Neiges. 
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia que 
vai ser realizada amanhã, quinta-feira 4 de abril às 18h30 na 
igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas, as 
muitas provas de carinho e amizade, bem como a todas aque-
las que, por qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sen-
timento de pesar por tao infausto acontecimento. A todos um 
sincero obrigado e Bem-Hajam.

Olinda Furtado
Faleceu em Montreal no dia 28 de 
março de 2013 com a idade de 87 
anos a senhora Olinda Furtado, natu-
ral de Santana, Nordeste, São Miguel, 
Açores. Esposa do já falecido Ernesto 
Jacinto Carreiro.
Deixa na dor sua filha Erma (José An-
tónio Sande), seu neto Alex. Seus so-
brinhos/as, familiares e amigos. 

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | memoria
1120, jean-Talon E., montreal
514-277-7778
www.memoria.ca
Eduino martins

O velório será hoje, quarta-feira 3 de abril de 2013 das 8h às 
11h. Seguindo-se a missa de corpo presente que será celebra-
da na igreja Santa Cruz às 11h30. Vai ser sepultada no cemité-
rio Repos St-François d’Assise.
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia que 
será realizada hoje, quarta-feira 3 de abril às 18h30 na igreja 
Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas, as 
muitas provas de carinho e amizade, bem como a todas aque-
las que, por qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sen-
timento de pesar por tao infausto acontecimento. A todos um 
sincero obrigado e Bem-Hajam.

Precisa-se de mecânico com 
minimo de 3 anos de experiên-
cia, carros europeus e japone-
ses. Enviar CV: 514-844-1957

† maria isabel Estrela
Faleceu em Longueuil no dia 31 de 
março de 2013 com a idade de 95 anos 
a senhora Maria Isabel Estrela, natural 
de Água de Pau, São Miguel, Açores. 
Esposa do já falecido Carlos Arruda.
Deixa na dor seus filhos Carlos (Maria 
Rosa Cabral), José (Lise Fraser), sua 
filha Carmina (Ron Maclaren), seus 
netos Linda, Kevin, Jeneffer, Yannick, 
Jason, Caitlin e seus conjugues, sua 
bisneta Brittany, seu bisneto Manuel, 
sua irmã Sofia e seu irmão Virgini, 
ocunhados/as, sobrinhos/as, familia-
res e amigos. 
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | memoria
1120, jean-Talon E., montreal
514-277-7778
www.memoria.ca
Eduino martins
O velório terá lugar sexta-feira 5 de abril de 2013 das 14h à 17h 
e das 19h à 22h. Missa de corpo presente vai ser celebrada 
sábado 6 de abril às 10h na igreja Santa Cruz. Vai ser sepultada 
no cemitério Près du Fleuve.
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia que vai 
ser realizada domingo 7 de abril às 12h00 na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas, as 
muitas provas de carinho e amizade, bem como a todas aque-
las que, por qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sen-
timento de pesar por tao infausto acontecimento. A todos um 
sincero obrigado e Bem-Hajam.

Precisa-se de cozinheiro com 
experiência em cozinha portu-
guesa. 514-507-7686

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

johanne: 450-628-5472
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PAlAVrAs cruzAdAs

soluÇão dA semAnA PAssAdA
horizontais: 1. Adufe, Reter. 2. Boné, Eido. 3. Ali, Espira. 4. Odontalgia. 
5. Olear, Aos. 6. Oo, Si. 7. Iró, Opala. 8. Samaritano. 9. Levada, IVA. 10. 
Gado, Amar. 11. Abala, Grelo.
Verticais: 1. Aba, Pois, Da. 2. Dolo, Oral. 3. Unido, Ómega. 4. Fé, Olé, 
Aval. 5. Ene, Orada. 6. Estampido. 7. Ripar, Ata. 8. Edil, Ala, Ar. 9. Torga, 
Anime. 10. Aios, Oval. 11. Rã, Asir, Aro.

gi Joe 2: retaliação

quando brinquedos são levados para as telo-
nas ninguém espera uma obra-prima capaz 

de redefinir o cinema, mas sim aventura, correria, 
explosões e garotas sensuais, tudo para divertir 
adolescentes e fãs de ação. Com o sucesso de pú-
blico de G.I.Joe, uma segunda aventura dos Co-
mandos em Ação era esperada. Porém, mais do 
que uma continuação, o novo filme é praticamente 
um reboot, pois muda tudo em relação ao primei-
ro, dos personagens ao visual. Isso seria algo bom, 
se o custo não fosse a diversão.

Para quem não se lembra, G.I. Joe - A Origem de 
Cobra era uma montanha russa de ação e humor, 
repleto de personagens extravagantes. A sequência, 
Retaliação, prometia seguir a mesma linha, mas cor-
ria o risco de cair no erro de outro filme da Hasbro, 
Transformers 2, caso investisse em piadas toscas e 
cenas de ação grandiosas e cansativas. Por sorte, o 
diretor Jon M. Chu (Justin Bieber: Never Say Never) 
evita cometer os erros de Michael Bay, porém, ignora 
alguns dos melhores pontos da franquia ao deixar o 
tom sério, o que não faz sentido com a proposta do 
longa.G. I. Joe 2 começa exatamente após os even-
tos do filme de 2009. Com o Comandante Cobra e 
Destro presos, cabe ao vilão Zartan (Arnold Vosloo) 
tomar o lugar do presidente dos Estados Unidos e 
iniciar uma campanha agressiva para desestabilizar o 
mundo, liberar seu líder e desacreditar os Joes. Após 
eliminar praticamente todos os soldados da tropa de 

elite, cabe a Roadblock (Dwayne Johnson) liderar o 
restante da equipe e desmascarar o impostor.
Boa parte do longa gira em torno da investigação 

sobre quem traiu o grupo e por quê. É interessan-
te ver o roteiro tentar ir além do universo simplista 
proposto pelos brinquedos. O problema é os heróis 
fundamentarem suas teorias em fatos irrelevantes e 
ainda quase convencerem o General Joe Colton (Bru-
ce Willis). Para manter a credibilidade do filme, Col-
ton pede mais provas (ainda bem). Para consegui-las, 
Lady Jaye precisa entrar de penetra em uma festa 
com figurões do alto escalão do governo, porém a 
cena é mal conduzida e se mostra uma versão “for 

dummies” de Missão Impossível ou 007. Obviamen-
te, tudo funciona melhor quando a pancadaria volta a 
comer solta e esconde os buracos de roteiro. Afinal, 
ninguém vai ao cinema para ver G.I. Joe esperando 
fazer algum tipo de reflexão, a ideia é colocar o cére-
bro de molho e se divertir com o absurdo. O melhor 
momento do filme é a invasão de Snake Eyes e Jynx 
a um monastério no Himalaia. A luta em meio aos pi-
cos com ninjas pendurados por cordas é sensacional 
e vale o ingresso. Sem falar que justifica o atraso de 
vários meses para adicionar efeitos 3D, superior a Os 
Vingadores, por exemplo.
G. I. Joe 2: Retaliação é um dos poucos casos em 

que incluir mais ação e explosões seria o caminho 
certo a seguir. O filme tem bons pontos: Dwayne Jo-
hnson é uma ótima adição à franquia, as roupas e veí-
culos são mais fieis aos brinquedos e a trama é mais 
interessante e, mesmo assim, a coisa não engata.

Daniel Reininger  | Cinéclick

hORiZOnTais: 1. Eventualidade. Disco vinil com registo fo-
nográfico. 2. Grande apetite de comer. Equívoco. 3. Cólera. 
Roubar. 4. Espécie de chouriço em que entra, como elemento 
principal, o sangue de porco. Espaço de 12 meses. 5. Essência 
odorífera. Aqueles. 6. Peça de pano ou de coiro que se põe dian-
te do fato para o resguardar. 7. Indica lugar, tempo, modo, cau-
sa, fim e outras relações (prep.). Boldrié. 8. Anuência. Ser digno 
de. 9. Intriga (fam.). Nome da letra N. 10. Mulher que possui mui-
tos bens. A parte oculta de qualquer coisa. 11. Folhoso. Utensílio 
de madeira, com feitio de fuso, com que se fazem rendas.

VERTiCais: 1. Parente por afinidade. Do lado direito. 2. A parte 
superior do dente. Pequeno (Brasil). 3. Cabo. Espécie de padio-
la, para transporte de doentes. 4. A si mesmo. Abertura na terra. 
Senão, dificuldade. 5. Aparelho com que se dirige embarcação 
ou avião. Pedra de amolar. 6. Lisonja, namoro. 7. Contr. da prep. 
de com o art. def. a. Invólucro de um produto. 8. Recitar. Caleira. 
Graceja. 9. Pão de milho. Relativo ao liceu. 10. Nome do sétimo 
planeta do sistema solar. Monumento megalítico constituído por 
uma grande pedra erguida ao alto e fixada no chão. 11. Vagaro-
so. Resmungo (fig.).

4
7 1

3
9

asterix Chez les piCtes sai em outuBro na europa

Astérix chez les Pictes (“Asterix entre os pictos”) 
será o nome do novo álbum de Asterix  e com-

panhia - e o primeiro sem participação de nenhum 
dos criadores, René Goscinny (1926-1977) e Albert 
Uderzo. O anúncio foi realizado pela editora Albert 
René durante a Feira de Bologna. A trama se passa 
“num país rico em tradições, uma terra não muito dis-
tante, cujos habitantes orgulhosos e aferrados a suas 
tradições nos prometem uma deliciosa aventura”.
Jean-Yves Ferri  será o roteirista do novo álbum, 

acompanhado de Didier Conrad no desenho. O álbum 
atrasou devido à desistência do primeiro desenhista, 
Frédéric Mébarki (assistente de Uderzo), por conta 

da pressão do encargo. Astérix chez les Pictes sai em 
24 de outubro na Europa e provavelmente será um 
dos líderes de vendas no mercado editorial este ano.

lenda da Conversão
dos mouros de tranCoso
Omar, o chefe guerreiro mouro, acabava de reconquistar 
Trancoso numa fúria destruidora que não poupava crianças, 
mulheres e velhos. Iberusa Leoa, uma cristã de bonitas fei-
ções, conseguiu refugiar-se numa gruta e tornou-se ermitã. 
Passados tempos, quando pensava ter escapado das mãos 
dos sarracenos foi capturada pelos mouros e levada para o 
castelo onde ficou refém para ser trocada por um sobrinho 
do alcaide, feito prisioneiro pelos cristãos. Guardada dia e 
noite por quatro mouros que se revezavam, Iberusa come-
çou a falar-lhes do seu Deus cristão e da sua fé. Os mouros 
renitentes a princípio, acabaram convertidos e resolveram 
fugir com Iberusa. A cristã e os quatro mouros convertidos 
encontraram o exército de D. Afonso Henriques que vinha 
libertar Trancoso e foram imediatamente baptizados. Tran-
coso foi resgatada pelos portugueses e nas suas imedia-
ções ficaram a viver os quatro mouros, numa vida solitária e 
mística dos eremitas. Ficaram para sempre na memória do 
povo como os mouros convertidos de Trancoso.
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Portimonense 4-0 Tondela
V. Guimarães B 2-2 naval
Penafiel 2-0 Belenenses

ud Oliveirense 0-0 Trofense
arouca 3-2 Freamunde

marítimo B 1-0 FC Porto B
sp. Covilhã 0-0 Feirense
Sporting B 1-3 Benfica B
leixões 1-0 u. madeira

atlético CP 1-0 santa Clara
desp. aves 2-0 sC Braga B

rESULTADO
Belenenses 06/04 V. Guimarães B

naval 07/04 sporting B
U. Madeira 07/04 Penafiel
FC Porto B 07/04 arouca

santa Clara 07/04 marítimo B
Feirense 07/04 atlético CP

Benfica B 07/04 UD Oliveirense
sC Braga B 07/04 sp. Covilhã

Freamunde 07/04 Trofense
desp. aves 07/04 Portimonense

Tondela 07/04 leixões

próximA jOrnADA

desporto

1-Benfica	 64	 24	 20	 4	 0	 66	 15
2-FC	Porto	 60	 24	 18	 6	 0	 55	 11
3-P.	Ferreira	 45	 24	 12	 9	 3	 35	 22
4-SC	Braga	 43	 24	 13	 4	 7	 52	 34
5-Marítimo	 33	 24	 8	 9	 7	 28	 36
6-Estoril	Praia	 32	 24	 9	 5	 10	 35	 32
7-Nacional	 31	 24	 8	 7	 9	 36	 39
8-Rio	Ave	 30	 24	 8	 6	 10	 27	 36
9-V.	Guimarães	 30	 24	 8	 6	 10	 27	 40
10-Sporting	 30	 24	 7	 9	 8	 26	 29
11-V.	Setúbal	 23	 24	 6	 5	 13	 27	 47
12-Olhanense	 21	 24	 4	 9	 11	 24	 35
13-Académica	 21	 24	 4	 9	 11	 28	 39
14-Moreirense	 21	 24	 4	 9	 11	 23	 37
15-Gil	Vicente	 19	 24	 4	 7	 13	 24	 44
16-Beira-Mar	 17	 24	 3	 8	 13	 26	 43

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

P.	Ferreira	3-2	Gil	Vicente
Beira-Mar	0-1	Olhanense

Moreirense	1-1	Estoril	Praia
V.	Setúbal	2-4	Marítimo
Académica	0-3	FC	Porto

Benfica	6-1	Rio	Ave
Nacional	2-1	V.	Guimarães
SC	Braga	2-3	Sporting

rESULTADO

Marítimo	05/04		15:00	P.	Ferreira
Sporting	06/04		15:30	Moreirense

Gil	Vicente	07/04		11:00	Académica
Estoril	Praia	07/04		11:00	Nacional
Rio	Ave	07/04		12:00	V.	Setúbal

V.	Guimarães	07/04		13:00	Beira-Mar
Olhanense	07/04		15:15	Benfica
FC	Porto	08/04		15:00	SC	Braga

próximA jOrnADA

1-jackson martínez
FC Porto 24
2-óscar Cardozo
Benfica 16
3-lima 
Benfica, SC Braga 15
4-meyong
V. Setúbal 13
4-éder 
SC Braga 13
6-Edinho 
Académica 11
6-nabil Ghilas 
Moreirense 11
8-steven Vitória
Estoril Praia 8

MARCADORES

1-Belenenses	 78	 33	 24	 6	 3	 59	 27
2-Arouca	 59	 33	 17	 8	 8	 52	 36
3-Leixões	 54	 34	 14	 12	 8	 38	 29
4-Desp.	Aves	 53	 34	 13	 14	 7	 41	 37
5-Sporting	B	 52	 33	 13	 13	 7	 48	 36
6-Benfica	B	 51	 33	 14	 9	 10	 58	 42
7-Santa	Clara	 50	 33	 13	 11	 9	 46	 36
8-UD	Oliveirense	 50	 33	 13	 11	 9	 43	 37
9-Penafiel	 50	 34	 14	 8	 12	 38	 35
10-Portimonense	 49	 34	 13	 10	 11	 48	 43
11-FC	Porto	B	 47	 33	 12	 11	 10	 39	 35
12-Tondela	 47	 34	 13	 8	 13	 41	 45
13-U.	Madeira	 45	 33	 10	 15	 8	 37	 34
14-Naval	 43	 33	 10	 13	 10	 43	 44
15-Atlético	CP	 40	 33	 11	 7	 15	 37	 47
16-Feirense	 40	 33	 10	 10	 13	 45	 48
17-Marítimo	B	 37	 33	 11	 4	 18	 29	 37
18-SC	Braga	B	 30	 32	 7	 11	 14	 27	 39
19-Trofense	 29	 33	 6	 11	 16	 24	 43
20-Sp.	Covilhã	 28	 33	 5	 13	 15	 27	 41
21-V.	Guimarães	B	 24	 33	 4	 12	 17	 16	 39
22-Freamunde	 24	 33	 5	 9	 19	 31	 57

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

 P j V E d
1-mirandela 51 26 15 6 5
2-Chaves 46 26 12 10 4
3-Ribeirão 46 26 12 10 4
4-Vizela 42 26 11 9 6
5-Limianos 42 26 11 9 6
6-Famalicão 41 26 11 8 7
7-Tirsense 38 26 9 11 6
8-Varzim 35 26 7 14 5
9-Fafe 35 26 9 8 9
10-Boavista 34 26 8 10 8
11-Vilaverdense FC 30 26 7 9 10
12-Gondomar 27 26 5 12 9
13-Amarante 26 26 5 11 10
14-GD Joane 22 26 5 7 14
15-Padroense 20 26 5 5 16
16-Infesta 18 26 5 3 18

Zona norte

 P j V E d
1-ac. Viseu 50 26 14 8 4
2-Cinfães 48 26 13 9 4
3-Pampilhosa 45 26 13 6 7
4-Sp. Espinho 45 26 12 9 5
5-Operário 40 26 11 7 8
6-Sousense 39 26 10 9 7
7-Benf.C.Branco 36 25 9 9 7
8-S. João Ver 36 26 10 6 10
9-Anadia 33 26 10 3 13
10-Coimbrões 33 26 7 12 7
11-Tourizense 31 26 8 7 11
12-AD Nogueirense 31 26 8 7 11
13-Cesarense 29 26 7 8 11
14-Bustelo 26 26 5 11 10
15-Lusitânia 20 25 4 8 13
16-Tocha 15 26 2 9 15

Zona Centro

 P j V E d
1-mafra 56 26 17 5 4
2-Farense 53 26 15 8 3
3-Torreense 47 26 14 5 7
4-U. Leiria 45 26 13 6 7
5-Oriental 45 26 14 3 9
6-Sertanense 44 26 13 5 8
7-1º Dezembro 42 26 11 9 6
8-Casa Pia 36 26 8 12 6
9-Fátima 35 26 11 2 13
10-Louletano 32 26 8 8 10
11-Pinhalnovense 28 26 7 7 12
12-Fut. Benfica 27 26 7 6 13
13-Quarteirense 26 26 5 11 10
14-Carregado 23 26 5 8 13
15-Oeiras 18 26 3 9 14
16-Ribeira Brava 13 26 3 4 19

Zona Sul

SEGUNDA DIVISãO

nunCa se marCou tanto
Esta foi a jornada em que 

mais vezes os adeptos 
se levantaram e gritaram 
«goooloooooo!». No total, 32. 
O registo anterior, 29 golos, 
tinha sido conseguido nas 
jornadas 10ª e 16ª.
Na Luz, o Benfica conseguiu a 

maior goleada da temporada ao 
despachar o Rio Ave por 6-1, na 
noite em que a equipa de Jorge 
Jesus passou a barreira dos 100 
golos em todas as competições. 
Uma força ofensiva que tam-
bém merece destaque na Eu-

ropa. O treinador tinha pedido 
«meio a zero», Lima e Gaitan, 
sobretudo eles, quiseram ir bem 
mais além. Minutos antes, em 
Coimbra, o F.C. Porto ficou à 
beira da goleada, numa partida 
em que os golos foram marca-
dos por rostos pouco prováveis: 
Mangala, Danilo e Castro. Da 
partida ficam a fragilidade da 
Académica, o dever cumprido 
do campeão com Moutinho e os 
festejos de Castro, jogador das 
escolas de formação do clube. 

Cruzados os dois resultados, 
manteve-se tudo exatamente na 
frente. Quer dizer, não exata-
mente, o calendário andou uma 
jornada para a frente, o que be-
neficia o Benfica. No início da 
história da jornada o Paços de 
Ferreira tinha feito pela vida ao 
vencer o Gil Vicente. Regressou 
ao terceiro lugar e empurrou os 
gilistas para um dos lugares de 
descida. De resto, o sábado foi 
emocionante para quem anda 
lá por baixo. O Olhanense ma-
tou as saudades de Cajuda de 

uma vitória e amargou a boca 
de Costinha. Para o Beira Mar 
já não haverá mais margem de 
erro. Na mesma tarde, em Mo-
reira de Cónegos, um golo do 
Estoril em cima da hora impe-
diu Augusto Inácio de respirar 
fundo. O Moreirense está agora 
nos 21 pontos, com Olhanense 
e Académica. Um pouco mais 
acima está o Vitória de Setúbal. 
O último dos aflitos perdeu em 
casa com o Marítimo. Acabou 
2-4, esteve 0-4.

A equipa de Pedro Martins 
conseguiu a quinta vitória fora 
de casa, o que a coloca na quinta 
posição, em lugar europeu. De 
forma pouco notada, o rival da 
ilha, o Nacional, aproximou-se. 
Tem agora 31 pontos, menos 
dois do que o Marítimo, menos 
um do que o Estoril. E mais um 
do que Vitória de Guimarães, 
Rio Ave e Sporting, todos com 
30.
O Sporting, de resto, conseguiu 

o melhor resultado da jornada. 
Vencer em Braga é algo que só 

F.C. Porto, Benfica e Paços de 
Ferreira tinham conseguido. A 
noite foi de Wolfswinkel, au-
tor dos três golos dos leões, no 
primeiro jogo depois de ter sido 
vendido ao Norwich, o último 
negócio de Godinho Lopes.
Tudo somado, foi uma jornada 

fantástica. Não mexeu na dis-
cussão do título, mas baralhou 
a Liga dos Campeões, acrescen-
tou um candidato à Liga Europa 
e empurrou seis clubes para a 
luta pela manutenção.
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Sunderland 0-1 Man. United
Arsenal 4-1 Reading

Man. City 4-0 Newcastle
Southampton 2-1 Chelsea

Swansea City 1-2 Tottenham
West Ham 3-1 West Bromwich
Wigan Athletic 1-0 Norwich City

Everton 1-0 Stoke City
Aston Villa 1-2 Liverpool

Fulham 3-2 QPR

 P j V E d
1-man. united 77 30 25 2 3
2-man. City 62 30 18 8 4
3-Tottenham 57 31 17 6 8
4-Chelsea 55 30 16 7 7
5-Arsenal 53 30 15 8 7
6-Everton 51 30 13 12 5
7-Liverpool 48 31 13 9 9
8-West Bromwich 44 31 13 5 13
9-Swansea City 40 31 10 10 11
10-Fulham 39 30 10 9 11
11-West Ham 36 30 10 6 14
12-Southampton 34 31 8 10 13
13-Stoke City 34 31 7 13 11
14-Norwich City 34 31 7 13 11
15-Newcastle 33 31 9 6 16
16-Sunderland 31 31 7 10 14
17-Wigan Athletic 30 30 8 6 16
18-Aston Villa 30 31 7 9 15
19-QPR 23 31 4 11 16
20-Reading 23 31 5 8 18

Inglaterra
PremIer league

CAMPEONATOS EUROPEUS - RESULTADOS E CLASSIfICAçãO

Rayo Vallecano 1-3 Málaga
Celta de Vigo 2-2 Barcelona
Zaragoza 1-1 Real Madrid

Levante 1-0 Sevilla
Valladolid 1-3 Osasuna
Mallorca 2-3 Deportivo

Espanyol 2-2 Real Sociedad
At. Madrid 1-1 Valencia

Athletic 1-0 Granada
Real Betis 0-0 Getafe

 P j V E d
1-Barcelona 75 29 24 3 2
2-Real madrid 62 29 19 5 5
3-At. Madrid 61 29 19 4 6
4-Real Sociedad 48 29 13 9 7
5-Málaga 47 29 13 8 8
6-Valencia 46 29 13 7 9
7-Real Betis 44 29 13 5 11
8-Getafe 43 29 12 7 10
9-Rayo Vallecano 41 29 13 2 14
10-Levante 40 29 11 7 11
11-Sevilla 38 29 11 5 13
12-Espanyol 36 29 9 9 11
13-Athletic 35 29 10 5 14
14-Valladolid 35 29 9 8 12
15-Osasuna 31 29 8 7 14
16-Granada 28 29 7 7 15
17-Zaragoza 27 29 7 6 16
18-Celta de Vigo 24 29 6 6 17
19-Mallorca 24 29 6 6 17
20-Deportivo 23 29 5 8 16

eSPanha
lIga BBVa

Paris SG 1-0 Montpellier
Troyes 2-2 Saint-Étienne

Rennes 0-2 Nancy
Bordeaux 1-1 Lorient

Valenciennes 3-4 Bastia
Évian TG 2-2 Stade de Reims

AC Ajaccio 2-3 Toulouse
Nice 0-1 Marseille

Brest 1-2 Lille
Lyon 1-2 Sochaux

 P j V E d
1-Paris sG 61 30 18 7 5
2-marseille 54 30 16 6 8
3-Lyon 53 30 15 8 7
4-Saint-Étienne 50 30 13 11 6
5-Lille 49 30 13 10 7
6-Nice 48 30 13 9 8
7-Montpellier 45 30 13 6 11
8-Lorient 44 30 11 11 8
9-Bordeaux 43 30 10 13 7
10-Rennes 42 30 12 6 12
11-Toulouse 41 30 10 11 9
12-Valenciennes 36 30 9 9 12
13-Bastia 36 30 10 6 14
14-AC Ajaccio 33 30 8 11 11
15-Évian TG 31 30 7 10 13
16-Stade de Reims 31 30 7 10 13
17-Sochaux 31 30 8 7 15
18-Brest 29 30 8 5 17
19-Nancy 27 30 6 9 15
20-Troyes 25 30 4 13 13

França
lIgue 1

Udinese 0-0 Bologna
Lazio 2-1 Catania

Cagliari 2-1 Fiorentina
Internazionale 1-2 Juventus

Parma 3-0 Pescara
Palermo 2-0 Roma

Atalanta 0-0 Sampdoria
Genoa 2-2 Siena
Chievo 0-1 Milan
Torino 3-5 Napoli

 P j V E d
1-juventus 68 30 21 5 4
2-napoli 59 30 17 8 5
3-Milan 57 30 17 6 7
4-Fiorentina 51 30 15 6 9
5-Lazio 50 30 15 5 10
6-Roma 47 30 14 5 11
7-Internazionale 47 29 14 5 10
8-Catania 45 30 13 6 11
9-Udinese 42 30 10 12 8
10-Parma 38 30 10 8 12
11-Cagliari 38 30 10 8 12
12-Sampdoria 36 29 10 7 12
13-Bologna 36 30 10 6 14
14-Torino 35 30 8 12 10
15-Chievo 35 30 10 5 15
16-Atalanta 34 30 10 6 14
17-Genoa 27 30 6 9 15
18-Siena 26 30 8 8 14
19-Palermo 24 30 4 12 14
20-Pescara 21 30 6 3 21

ItálIa
SerIe a

ueFa
euroPa league

lIga doS
       CamPeõeS

quaRTOs-dE-Final

 1ª Mão 2ª Mão 
Málaga -B. Dortmund 03/04   10/04  
Bayern M.-Juventus   2-0   10/04
R. Madrid-Galatasaray 03/04   09/04
Paris SG-Barcelona   1-2 09/04

quaRTOs-dE-Final

 1ª Mão 2ª Mão 
Chelsea-Rubin Kazan 04/04   11/04
Tottenham-FC Basel 04/04 11/04
Fenerbahçe -Lazio 04/04 11/04
Benfica-Newcastle 04/04 11/04

SOBE e desCe

Pedro barbosa

SC Braga 0-0 (3-2)g.p. Benfica

FC Porto vs Rio Ave
2013-04-03 às 11:45

mEias-Finais
 1ª Mão 2ª Mão
Guimarães - Belenenses   2-0  17/04
P. Ferreira - Benfica   0-2  17/04

mEias-Finais

lima e
os Fresquinhos

Lima assinou este sábado três dos seis golos 
do Benfica. Apanhou Cardozo na lista de me-
lhores marcadores do clube nesta edição da 
Liga, e ficou diretamente ligado aos 100 golos 
da equipa em 2012/13. Aliás, foi ele quem o 
marcou. Esse mais o 99 e o 101, como quem 
parece não querer deixar espaço para dúvidas.

O avançado brasileiro tem sido uma das figuras maiores des-
te Benfica, ao nível de Matic, Garay, Sálvio e Enzo Pérez. Os 
outros têm flutuado, como de resto é humano e normal. Este 
quinteto não, joga ao mais alto nível praticamente desde o 
arranque, sem sinal de quebra ou fadiga.
No final da partida, Jorge Jesus falou em equipa fresquinha 

e quem viu o jogo na Luz percebe exatamente o que ele pre-
tende dizer. O Benfica começou a ganhar na forma disponível 
como pressionou, trabalho para o qual contribuíram sobretudo 
os dois laterais e os quatro médios.
Depois de recuperada a bola, os principais desequilíbrios 

surgiram dos pés de Gaitan, que aliou velocidade a pragmatis-
mo e boas decisões, em 60 minutos de nível elevado.
O Benfica chega à fase decisiva da temporada com muita 

gente em boa forma e sinais evidentes de confiança e frescura. 
O que reforça o estatuto atual de principal candidato ao título. 
E provavelmente permitirá a Jesus regressar às meias-finais 
da Liga Europa.

Por força dos últimos re-
sultados, Portugal trou-

xe para este jogo uma maior 
pressão e a obrigatoriedade 
de vencer.
Paulo Bento manteve a con-

fiança nos seus jogadores e ape-
nas introduziu duas alterações. 
Uma forçada pela ausência de 
Cristiano Ronaldo e outra pelo 
pouco rendimento de Varela. 
Danny e Vieirinha foram os 
eleitos. 
O jogo teve apenas um senti-

do, o da baliza do Azerbaijão. 
Só uma equipa quis ganhar, só 
uma equipa rematou e era natu-
ral. Patrício assistiu. Portugal é 
muito superior e a diferença de 
qualidade foi bem evidente. 
A seleção assumiu desde o 

início essa vontade de vencer. 
A confiança não é nesta altura 
com certeza a melhor, mas foi 
a suficiente para, com paciên-
cia e determinação, jogar pra-
ticamente no último terço do 
campo e dominar. O Azerbaijão 
apresentou-se a defender baixo, 
com as linhas muitas juntas e a 
tapar os caminhos para a baliza. 
O único objectivo era impedir 
que os jogadores portugueses se 
aproximassem. 
O ataque era algo que lhes 

passava pela cabeça mas apenas 
isso porque rapidamente vol-
tavam ao seu lugar de origem. 
Para os jogadores do Azerbai-
jão só existia uma preocupa-

ção, a defesa. Para quem tinha a 
iniciativa e jogava perante uma 
defesa cerrada era importante 
a mobilidade dos jogadores e 
uma circulação de bola rápida 
e eficaz. Isso obrigava a defesa 
contrária a movimentar-se e a 
abrir espaços. Surgiram os mo-
vimentos interiores de Danny, 
a velocidade de Vieirinha, mas 
faltou uma chegada à área dos 
nossos médios. 
Era preciso mais para abrir 

espaço para Postiga. Portugal 
nem sempre o fez da melhor 
forma, apenas o suficiente para 
criar oportunidades de golo, que 
não apareceu na primeira parte. 
Mais uma vez faltou eficácia. 
O golo adivinhava-se porque 

havia apenas uma equipa que 
queria e era obrigada a ganhar. 
A expulsão de Aliyev aos 54 
minutos apenas reforçou a mis-
são defensiva do Azerbaijão. 
Alterações pediam-se e entrou 
Hugo Almeida para o lugar de 
Meireles. Portugal tinha mais 
um elemento para aparecer em 
zonas de finalização. 
O jogo mantinha a mesma li-

nha, os cruzamentos e situações 
de perigo continuavam a surgir. 
Estava difícil e mais uma vez 
uma bola parada acabou por 
desbloquear a partida. A im-
portância que estas situações 
assumem hoje em dia é bem 
evidente.
Portugal merecia estar a ven-

cer. Sem obter o golo através 
de uma jogada de bola corrida, 
conseguiu mais uma vez por in-
termédio do excelente jogo de 
cabeça de Bruno Alves. Bem 

marcado o canto de Moutinho 
para a zona de primeiro poste, 
apanhando a movimentação de 
trás para a frente de Bruno Alves 
que aparece sozinho a cabecear 
com êxito. 
A selecção nacional não bai-

xou o ritmo e acabou por marcar 
em mais uma das inúmeras su-
bidas de Coentrão. Solto sobre 
a esquerda, levantou a cabeça, 
descobriu Hugo Almeida na 
pequena área e cruzou para ele 
encostar de cabeça. 
Estava feito o segundo golo e 

outros ficaram por marcar nos 
restantes minutos. 
Era importante que o tivesse-

mos feito. Vitória mais do que 
justa e que dentro das contas 
permite acalentar a esperança 
de estar no Brasil. Faltam quatro 
jogos, sendo três em casa, dois 
deles perante os adversários di-
rectos. Não vai ser fácil mas os 
jogadores terão oportunidade de 
se afirmar já em Junho quando 
defrontarem a Rússia. 
Sem medo e com confiança va-

mos acreditar e demonstrar que 
merecemos estar no Brasil.
A figura do jogo
Vieirinha aproveitou a oportu-

nidade dada por Paulo Bento e 
demonstrou que é opção. Exce-
lente abordagem ao jogo desde 
o primeiro minuto. Rápido e 
agressivo, colocou intensidade 
nas suas acções e procurou o 
1x1 sem medo. Criou inúmeros 
desequilíbrios com a sua velo-
cidade e capacidade técnica. 
Foi o melhor elemento da sele-
ção, a provar que pode jogar.

vieirinha Foi o melhor da seleção
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soBe e DESCE

1-Impact	Montréal		 5	 4	 0	 1	 6	 4	 12
2-Houston	Dynamo	 4	 3	 0	 1	 8	 4	 9
3-Sporting	KC	 5	 2	 2	 1	 6	 3	 8
4-Columbus	Crew	 4	 2	 1	 1	 7	 4	 7
5-Philadelphia	Union	 4	 2	 0	 2	 5	 6	 6
6-NY	Red	Bulls	 5	 1	 2	 2	 6	 7	 5
7-Toronto	FC	 4	 1	 1	 2	 5	 6	 4
8-NE	Revolution	 4	 1	 1	 2	 1	 2	 4
9-DC	United	 4	 1	 1	 2	 2	 4	 4
10-Chicago	Fire	 4	 0	 1	 3	 1	 9	 1

	 	 J	 V	 E	 D	 GM	GS	 P
GRUPO	ESTE

1-FC	Dallas	 5	 4	 0	 1	 8	 5	 12
2-Chivas	USA	 5	 3	 1	 1	 10	 7	 10
3-LA	Galaxy	 4	 2	 2	 0	 8	 3	 8
4-Real	Salt	Lake	 5	 2	 1	 2	 5	 5	 7
5-SJ	Earthquakes	 5	 2	 1	 2	 4	 6	 7
6-Vancouver	Whitecaps	 4	 2	 0	 2	 5	 5	 6
7-Portland	Timbers	 4	 0	 3	 1	 7	 8	 3
8-Colorado	Rapids	 5	 0	 2	 3	 4	 7	 2
9-Seattle	Sounders	 4	 0	 1	 3	 2	 5	 1

	 	 J	 V	 E	 D	 GM	GS	 P
GRUPO	OESTE

sáBadO, 6 aBRil
SPORTING KC VS DC UNITED
TORONTO FC VS FC DALLAS

COLUMBUS CREW VS PHILADELPHIA UNION
dOminGO, 7 aBRil

LA GALAXY VS IMPACT MONTRÉAL
COLORADO RAPIDS VS REAL SALT LAKE

SJ EARTHQUAKES VS VANCOUVER WHITECAPS
PORTLAND TIMBERS VS HOUSTON DYNAMO

CHICAGO FIRE VS NY RED BULLS
sEGunda, 8 aBRil

SEATTLE SOUNDERS VS CHIVAS USA

olhanense: 
a vergonha anunCiada

Num campeonato jogam todos contra todos e 
no fim ganha quem fizer mais pontos. Um cam-
peonato não é uma prova em que jogam todos 
mais ou menos contra todos.
Na época passada, infelizmente, foi assim. A União 

de Leiria desmembrou-se e acabou a época em di-
ficuldades, em sofrimento, presa fácil para os adversários. Na 
prática, uns clubes jogaram contra a União de Leiria completa, 
outras contra apenas metade, ou menos. Evidentemente a ver-
dade desportiva ficou afetada. Esta época pode ser igual ou pior. 
Os jogadores do Olhanense têm ordenados em atraso e ameaça-
ram não aparecer para o jogo com o Benfica, na jornada 25. Ora 
a equipa de Manuel Cajuda retirou recentemente dois pontos ao 
FC Porto, no Dragão. Se não for a mesma, com a mesma força, 
com os mesmos futebolistas a defrontar o Benfica, no Algarve, 
a verdade do campeonato ficará em crise. Estamos assim por 
uma razão fundamental: os mecanismos de controlo financeiro 
da Liga não funcionam.
Há quem entenda que os clubes são como as empresas, podem 

ter problemas, faz parte, não há como responsabilizar a Liga. 
Compreendo a semelhança, mas discordo. Precisamente por 
causa do bem maior que é a verdade desportiva, a Liga deve 
estar segura de que aceita nas suas competições clubes que de 
facto possuem condições para lá estar. Isto não significa que 
defendo a impossibilidade de os clubes abrirem falência. Não, 
acredito é que emblemas sem equilíbrio não podem participar 
em provas profissionais. Em teoria, todos estão de acordo com 
este princípio. Até os que fizeram os regulamentos, uma vez que 
existe um artigo sobre o tema e dois períodos de controlo, em 
dezembro e abril. Na prática todos sabemos que é indiferente. 
O controlo de dezembro é brincadeira de crianças. Nesse pe-

ríodo ainda tudo são promessas. Os melhores jogadores estão 
de saída em janeiro, não se preocupam. À maioria dos plantéis 
em dificuldades só resta esperar e ter fé.

mourinho pode igualar Ferguson 
em número de meias-Finais
da Champions
Alex Ferguson é, até ao 

momento, o treinador 
com mais meias-finais da 
Liga dos Campeões disputa-
das, mas poderá ser iguala-
do em breve por José Mou-

rinho, bastando, para isso, 
que o Real Madrid elimine o 
Galatasaray nos quartos-de-
-final, o que a acontecer irá 
permitir ao português estar 
na quarta meia-final conse-
cutiva.
O treinador português já es-

teve presente em seis meias-
-finais da Liga dos Campeões, 
mas o saldo na eliminatória 
não é positivo, pois foi elimi-
nado e falhou o apuramento 
para a final por quatro oca-
siões. No entanto, a primeira 
vez que José Mourinho atingiu 
as meias-finais da Liga dos 
Campeões conseguiu apurar-
-se para a final e vencer a 
competição. Decorria o ano de 
2004 e Mourinho orientava o 
FC Porto. O adversário foi o 
Deportivo da Corunha, conse-
guindo o apuramento com um 
empate a zero no Estádio do 
Dragão e um triunfo por 1x0 
em Espanha. No ano seguin-
te, já ao serviço do Chelsea, 
José Mourinho voltou a estar 
nas meias-finais da Liga dos 
Campeões. Desta vez, o opo-
sitor foi o Liverpool e Mouri-
nho acabou por ser eliminado, 
depois de um empate a zero 
em Stamford Bridge e de uma 
derrota do Chelsea em Anfield 
por 1x0, tendo sido Luís Gar-
cia o autor do golo que ditou 
o afastamento do português 
da prova. Dois anos depois a 
história repetiu-se. José Mou-
rinho regressou às meias-finais 
da Liga dos Campeões ao ser-

viço do Chelsea e o adversário 
foi novamente o Liverpool. 
Uma vez mais, o português 
foi afastado pelo emblema da 
cidade dos Beatles em An-
field, mas desta feita através 

da marcação de grandes pena-
lidades. O Chelsea tinha gan-
ho o primeiro jogo por 1x0, 
resultado que se verificou na 
segunda mão mas a favor do 
Liverpool que, tal como em 
2005, era orientado por Rafael 
Benítez. Após esta eliminação, 
Mourinho demorou três anos a 
voltar às meias-finais da Liga 
dos Campeões. Em 2010, já ao 
comando do Internazionale, o 
técnico luso conseguiu voltar a 
vencer a eliminatória ao levar 
a melhor sobre o Barcelona. 
Os italianos ganharam por 3x1 
na primeira mão, no Giuseppe 
Meazza, e garantiram a quali-
ficação para a final, que viriam 
a ganhar diante do Bayern 
Munchen, com uma derrota 
por 1x0 em Camp Nou.
Dias depois de ter ganho a 

Liga dos Campeões ao serviço 
do Internazionale no Santiago 
Bernabéu, José Mourinho foi 
apresentado como treinador 
do Real Madrid. Os meren-
gues desde 2004, ano em que a 
competição deixou de ter uma 
segunda fase de grupos para 
passar a contar com oitavos-
-de-final, que não sabiam o 
que era chegar a uma meia-
-final da Champions e desde 
que Mourinho lá chegou já 
marcaram presença em duas, 
embora tenham sido elimina-
dos em ambas. A primeira, em 
2011, foi diante do Barcelona. 
Tal como em todas as meias-
-finais em que Mourinho tinha 
entrado, a equipa do treinador 

português jogou primeiro em 
casa mas pela primeira vez foi 
derrotada. Os catalães foram 
ao Bernabéu vencer por 2x0 
e na segunda mão, em Camp 
Nou, o Real Madrid não con-

seguiu mais do que um empate 
a uma bola.
Um ano depois, Mourinho 

foi eliminado pela primeira 
vez em casa e a culpa foi do 
Bayern Munchen, equipa con-
tra a qual o técnico se tinha 
voltado a sagrar campeão eu-

ropeu naquele mesmo estádio, 
em 2010. Após uma derrota 
por 2x1 na Alemanha, o Real 
Madrid conseguiu vencer em 
casa os bávaros pelo mesmo 
resultado, mas, tal como em 
2007 ao serviço do Chelsea 
diante do Liverpool, a sor-
te nada quis com a equipa do 
treinador português nas gran-
des penalidades.
Agora, caso o Real Madrid 

elimine o Galatasaray, José 
Mourinho pode igualar as sete 
presenças de Alex Ferguson 
em meias-finais e, quem sabe, 
passar o treinador do Man-
chester United em conquistas 
na Liga dos Campeões, pois 
ambos já levantaram o troféu 
por duas ocasiões.

dOminGO, 31 maRçO
ChiVas usa 2-1 VANCOUVER WHITECAPS
REal salT laKE 2-1 SEATTLE SOuNDERS

sPORTinG KC 2-0 MONTRÉAL
hOusTOn dynamO 2-0 SJ EARTHQUAKES

sáBadO, 30 maRçO
COLORADO RAPIDS 2-2 PORTLAND TIMBERS

NE REVOLUTION 0-1 FC dallas
ny REd Bulls 2-1 PhILADELPhIA uNION

TORONTO FC 2-2 LA GALAXY
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