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seNhor saNto cristo e
60 aNos De emigração

sessão Do parlameNto europeu DomiNaDa 
por combate a FrauDe e evasão Fiscais

pág. 4

estuDaNte luso-americaNa morta
a tiro por polícia DuraNte assalto
Nova Iorque - A estudante universitária luso-americana Andrea 

Rebello, 21 anos, morreu na sexta-feira em Uniondale, Long Is-
land, com um tiro na cabeça disparado por um polícia, confirmou 
à agência Lusa a polícia do condado de Nassau. pág. 5
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cArNEIrO: Carta Dominante: o 
Carro, que significa Sucesso. Amor: 
Sentir-se-á um pouco apático. Preste 
mais atenção ao que o seu coração 
lhe tem transmitido, não fique indife-

rente. Saúde: O seu descontentamento com a 
silhueta levá-lo-á a pensar em fazer uma dieta. 
Dinheiro: É importante que faça uma análise 
onde destaque os seus últimos investimentos, 
de modo a determinar que rumo dar à sua vida 
financeira. Aja com prudência e sabedoria.

TOurO: Carta Dominante: Rei de 
Paus, que significa Força, Coragem e 
Justiça. Amor: Corte com as coisas do 
passado. Alimentar paixões antigas 
só vai fazer com que se sinta nostálgi-

co e deprimido. Saúde: Cuidado com o stress. 
Dinheiro: Tenha atenção ao seu trabalho, pois 
é possível que alguém procure desfazer aquilo 
que lhe levou tanto tempo a conseguir.

gémEOs: Carta Dominante: 3 de Co-
pas, que significa Conclusão. Amor: 
Alguns contratempos podem pôr em 
causa o seu relacionamento amoroso. 
Mantenha a calma e não permita que 

comentários de pessoas maldosas e invejosas 
prejudiquem a sua relação. Saúde: É possível 
que tenha alguns problemas circulatórios. Di-
nheiro: Esteja consciente das suas capacida-
des e lute por conseguir atingir os seus obje-
tivos.

cArANguEjO: Carta Dominante: 
Valete de Copas, que significa Leal-
dade, Reflexão. Amor: Um aconteci-
mento inesperado fará com que se 
sinta muito querido e desejado pelos 

seus amigos. Saúde: Seja mais consciencioso 
e não coma em demasia pois, para além de 
engordar, pode correr o risco de sofrer de co-
lesterol e problemas cardiovasculares. Dinhei-
ro: Durante este período poderá andar mais 
nervoso do que o habitual, pois terá uma certa 
dificuldade em cumprir os seus compromissos. 
Contudo poderá ver a sua situação melhorar.

lEÃO: Carta Dominante: 5 de Ouros, 
que significa Perda/ Falha. Amor: Não 
se iniba de demonstrar o tamanho do 
seu amor, contudo evite ser demasia-
do exigente com o seu parceiro. Saú-

de: Concentre a sua atenção e energia na cura 
de um problema de saúde. Dinheiro: O laço 
que mantém com o seu atual emprego vai fa-
zer com que tenha de fazer uma escolha difícil.

vIrgEm: Carta Dominante: A Impe-
ratriz, que significa Realização. Amor: 
Passará momentos muito felizes junto 
da sua família. Aproveite para passear 
e fazer programas diferentes e diver-

tidos. Saúde: É possível que uma corrente de 
ar lhe provoque uma constipação. Dinheiro: 
Grandes oportunidades esperam por si. Saiba 
aproveitá-las!

bAlANÇA: Carta Dominante: 5 de 
Espadas, que significa Avareza. Amor: 
Andará um pouco frio e distante. 
Saúde: Sentirá muita vitalidade. Apro-

veite para se inscrever numa modalidade des-
portiva. Dinheiro: O seu poder de iniciativa vai 
ser notado pelo seu superior hierárquico que o 
saberá recompensar da melhor forma.

Escorpião: Carta Dominante: 7 de 
Paus, que significa Discussão, Nego-
ciação Difícil. Amor: Poderá voltar a 
sentir-se apaixonado. Saúde: A sua fa-
mília poderá requisitar tanto a sua pre-

sença que irá sentir-se esgotado e sem ener-
gia. Apoie os seus entes queridos mas pense 
também um pouco mais no seu bem-estar. Di-
nheiro: Período muito favorecido, contudo não 
coloque em risco a sua estabilidade financeira.

sAgITárIO: Carta Dominante: 6 
de Paus, que significa Ganho. Amor: 
Não crie barreiras entre si e um amigo 
muito querido. Um pequeno desenten-
dimento poderá fazer com que ponha 

em risco uma amizade de longa data. Saúde: 
Deve consultar o seu médico de modo a acon-
selhá-lo sobre as melhores formas de prevenir 
uma alergia. Dinheiro: Um colega de trabalho 
pode dificultar-lhe a vida ao falar com o seu 
chefe, no sentido de ficar com uma tarefa que 
lhe tinha sido atribuída a si.

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 
Cavaleiro de Espadas, que significa 
Guerreiro, Cuidado. Amor: Procure 
entender os atos da sua cara-metade. 
Lembre-se que nem todas as pessoas 

são iguais e que deve aceitar a pessoa amada 
tal como ela é. Saúde: Evite comer alimentos 
demasiado pesados pois a tendência é para 
digestões difíceis. Dinheiro: Período favorável 
a iniciar um curso de formação profissional. Vá 
em frente, aposte em si mesmo.

AQuárIO: Carta Dominante: O Lou-
co, que significa Excentricidade. Amor: 
Tenha cuidado para não magoar o seu 
par numa discussão insignificante e 
sem fundamento. Saúde: Tendência 

para a depressão, combata-a tendo pensa-
mentos mais otimistas. Dinheiro: Poderá ter 
dificuldade em fazer-se ouvir numa importante 
reunião de negócios. Não desista perante as 
dificuldades.

pEIxEs: Carta Dominante: 2 de Paus, 
que significa Perda de Oportunidades. 
Amor: Um amigo muito querido pode 
precisar da sua ajuda. Esteja dispo-
nível e seja um bom ouvinte. Saúde: 

Poderá notar algum cansaço fora do vulgar. 
Dinheiro: Período muito favorável no setor fi-
nanceiro. Invista nesta área.

.
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programação 
semaNal

QuArTA-fEIrA
22 DE mAIO                               
02:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:15 zig zag
 jardim da celeste
09:45 vIAjAr é prEcIsO
10:15 AlTA prEssÃO
10:45 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:00 surf report
14:15 rebelde way
15:00 Telejornal + 360º
16:00 De carasDireto
16:33 portugueses pelo mundo
 HO cHI mINH
 vIETNAmE
17:16 correspondentes
17:40 Anticrise
18:15 O preço certo
19:00 24 HorasDireto
20:01 sinais de vida
20:44 Telejornal madeira
21:20 Telejornal - Açores
21:52 portugal Aqui Tão perto
22:45 rTp premium
 E Tudo Eusébio levou
23:30 Nativos Digitais
00:01 24 Horas
00:32 Inesquecível
 Isabel medina E lara li

QuINTA-fEIrA
23 DE mAIO                               
02:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:15 zig zag
09:45 moda portugal
10:15 biosfera
10:45 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:00 surf Total
14:14 rebelde way
15:00 Telejornal + 360º
16:01 linha da frente
16:30 A História dos Açores
17:15 viajar é preciso
17:49 Anticrise
18:30 O preço certo
19:00 24 HorasDireto
20:01 sinais de vida
20:43 Telejornal madeira
21:20 Telejornal - Açores
21:52 portugal Aqui Tão perto
23:43 grandes 
 Quadros portugueses
00:09 24 Horas
00:30 grande 
 reportagem-sic 2012
01:00república

sExTA-fEIrA
24 DE mAIO                               
02:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:00 jornal da Tarde
09:15 zig zag
09:45 Ingrediente secreto
 milho
10:45 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:00 cidades 4.0
14:15 rebelde way
15:00 Telejornal + 360ºDireto
16:00 A semana de 
 Nuno morais sarmento
16:30 sexta às 9Direto
17:00 viva A música
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
23:30 mundo golfe
00:00 24 Horas
00:30 A semana de 
 Nuno morais sarmento
01:00 sexta às 9
01:30 viver é fácil

sábADO
25 DE mAIO                               
02:00 áfrica 7 Dias
02:30 consigo
03:00 bom Dia portugal
04:00 zig zag
05:00 biosfera
05:30 Esta é a minha família
06:15 futsalDireto
08:00 jornal da TardeDireto
09:15 Nós
 Nós cOmpAcTO 2013
09:15 zig zag
10:15 podium
11:15 O Último Tesouro

12:00 Atlântida (madeira)
13:30 Timor - leste contacto
14:00sagrada família
15:00  TelejornalDireto
16:00 Destinos.pt
17:45 feitos ao bife
18:00 moda portugal
18:15 música maestro
19:00 24 HorasDireto
20:00 Hotel 5 Estrelas
 Elementar, caro julio
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 Depois do Adeus
22:45 Herman 2013
23:30 Anticrise
00:01 24 Horas
00:30 Timor - leste contacto
01:00 A vIAgEm

DOmINgO
26 DE mAIO                               
02:00 áfric@global
02:30 INIcIATIvA
03:00 bom Dia portugal
04:00 zig zag
04:30 Eucaristia Dominical
05:30 Atletismo: corrida 
 da mulher - 5 Km EDp
07:00 pai à força
08:00 jornal da TardeDireto
09:15 zig zag
10:00 poplusa
11:00 futebol: fINAl DA
  Taça De portugal 
 Benfica Vs Guimarães
15:00 Telejornal
16:00 A Opinião de 
 josé sócrates
16:30 grande 
 reportagem-sic
17:00 Trio d´AtaqueDireto
19:00 24 HorasDireto
20:00 A mãe do 
 senhor ministro
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 feitos ao bife
23:00 Anticrise
23:30 áfrica do sul contacto
00:00 24 Horas
00:30 A Opinião de 
 josé sócrates
01:00 vIvA A mÚsIcA

sEguNDA-fEIrA
27 DE mAIO                               
02:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:16 zig zag
09:45 portugal a preto e branco
10:15 palácios de portugal
10:42 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:00 surf Total
14:11 rebelde way
15:00 Telejornal
16:00 Termómetro político
16:33 planeta música
17:45 New jersey contacto
18:15 O preço certo
19:00 24 HorasDireto
20:00 sinais de vida
20:43 Telejornal madeira
21:19 Telejornal - Açores
21:51 prós e contras
23:15 Os compadres
00:00 24 Horas
00:30 New jersey contacto
01:00 programa a designar

TErÇA-fEIrA
28 DE mAIO                              
02:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:17 zig zag
09:45 portugal a preto e branco
10:15 mundo golfe
10:51 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:00 surf report
14:13 rebelde way
15:00 TelejornalDireto
16:00 O Nosso Tempo
16:32 Hotel 5 Estrelas
17:16 portugal Negócios
17:43 Anticrise
18:15 O preço certo
19:00 24 HorasDireto
20:01 sinais de vida
20:44 Telejornal madeira
21:21 Telejornal - Açores
21:53 portugal Aqui Tão perto
22:46 portugueses pelo mundo
 mONTrEAl-cANADA
23:27 Em reportagem (madeira)
00:00 24 Horas
00:30 portugal Negócios
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cerimóNia De eNtrega Dos 
‘prÉmios sos aZulejo 2012’

O filme “Azulejos. Une utopie céramique”, realisado por 
Luís de Moura Sobral no quadro das actividades “Chai-
re sur la culture portugaise de l’Université de Montréal”, 
recebeu o prémio do  Documentário 2012 do ‘Prémios 
SOS Azulejo 2012’. Para as pessoas interessadas temos 
o grato prazer de informar que o júri dos ‘Prémios SOS 
Azulejo 2012’ presidido pelo Professor Víctor Serrão se-
lecionou no passado dia 17 de Abril os Premiados deste 
ano. A cerimónia de entrega dos ‘Prémios SOS Azulejo 

2012’ realizar-se-á no Palácio Marquês da Fronteira, no próximo dia 28 de Maio, pelas 17h. Na 
ocasião festejar-se-á também o quinto aniversário do ‘Projeto SOS Azulejo’ e o galardão PRÉMIO 
EUROPA NOSTRA que lhe foi atribuído este ano. No final será servido um cocktail. O evento é 
aberto ao público em geral, condicionado à lotação da sala. Agradecemos que os interessados 
em participar neste evento formalizem a sua intenção através do endereço de e-mail museu.pj@
pj.pt . As inscrições serão aceites por ordem de chegada.



A Voz de PortugAl  |  22 de MAIo de 2013  |  P. 3

Manuel de
Sequeira Rodrigues

eDitorial

a mais velha proFissão Do muNDo- emigraNte

A emigração moderna transformou-se num ne-
gócio para o governo, que não está imune às 

regras comuns dos mercados. O que se procura em 
primeiro lugar, são soluções rápidas para os pro-
blemas, que sejam economicamente a chave de to-
dos os segredos, incluindo os conflitos sociais.
A diáspora portuguesa, tem pelo menos 40 milhões 

de pessoas até à terceira geração, marcados por uma 
língua comum. E os portugueses continuarão,  como 
o fazem há mais de cinco séculos, a procurar outros 
destinos e outras paragens, sobretudo em países onde 
se fala português, ou onde se implantaram grandes co-
munidades de portugueses como é o caso do Canadá.
Em 2011 e 2012 cerca de 200 mil portugueses terão 

saído de Portugal. O valor das remessas a apartir de 
2009 crescem todos os anos:  2420 milhões de euros 
em 2010, 2430 milhões de euros em 2011, 2700 mi-
lhões de euros em 2012,segundo o Banco de Portugal. 
O desemprego e a precaridade constitui um problema 
grave nos novos modelos de trabalho e em todas as 
profissões.
Era visível, desde o fim do século passado, que as 

empresas tradicionais, sobretudo as pequenas empre-
sas familiares não teriam condições de sobrevivência. 
Pessoas que eram consideradas abastadas passaram à 
condição de pobres em poucos anos. Isso conduziu as 
pessoas à França pela proximidade e referências de 
gente amiga.
A dispersão, o individualismo e o medo provocaram 

situações contratuais dúbias! Em França o salário mí-
nimo é de 1430,22 euros brutos. Ou seja 1121,71 euros 
líquidos por 35 horas de trabalho semanal. A realida-
de assustadora é um trabalhador da construção civil, 
numa empresa portuguesa em França recebe, 496,50 
euros brutos, salário mensal por 40 horas por semana. 
É apenas um exemplo da emigração dourada, ainda 
hoje para os novos emigrantes. O convite em Portugal 
feito pelo Governo, para os portugueses emigrarem 
é uma viagem sem regresso, neste mundo globaliza-
do. A precaridade na emigração é gritante «incluindo 
o Canada» e apressadamente, todos julgam poder ser 
emigrantes de sucesso! Temos um exército de reserva 
à espera da sua oportunidade enquanto bem- social, 
mas por enquanto os dados disponíveis apontam ape-
nas para um quadro de oficiais com sucesso em cada 
país no mundo.
Existe uma vaga de Jovens na emigração com forma-

ção académica a efectuar trabalhos não qualificados… 

vivem em silêncio porque na nossa cultura só é bom 
contar os casos de sucesso. Até quando esta cultura de 
parecer bem, que esconde a verdade da vida?
Numa lógica de fomento de proximidade dos cida-

dãos, o trabalho os procedimentos e assuntos comuns 
requerem a promoção e defesa intransigentes dos Di-
reitos dos emigrantes, liberdades e garantias. A estreita 
colaboração entre as gentes ajuda-nos a compreender 
o enorme potencial e talento que se encontra em todos 
os trabalhadores e trabalho é trabalho.
Portugal está a oferecer a juventude especializada ao 

estrangeiro a custo zero e os impostos formam a ju-
ventude para o mundo. É um mercado fantástico para 
os países que abrem as portas. Perante actual situação 
do país, que perde a sua mais valia, a força do traba-
lho jovem, perde a sua demografia e os seus potenciais 
consumidores, e um custo elevado para os idosos.

Longe vão os tempos em que o sedentarismo da so-
ciedade conduzia à inercia. Actualmente, assiste-se a 
um processo de constante mutação em que a sociedade 
contemporânea evolui em função da inovação tecno-
lógica.
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514-303-9304

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

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900
Montréal-Nord
4328 Henri Bourassa Est
514-327-5861
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Um mês gratuito
Com entendimento Balance24 de 2 anos
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grupO DE vOluNTárIOs DO pOrTO 
AjuDA Os cADA vEz mAIs sEm AbrIgO
Está a aumentar o número de gente que procura a 
ajuda de quem lhe dê um prato quente ou um acon-
chego. Entre quem pede estão muitos desemprega-
dos, que há dois ou três anos passavam os serões, 
no conforto da cama...
AuTArQuIA DE ElvAs ObrIgA
prOprIETárIOs A pINTArEm cAsAs
A Câmara de Elvas está a notificar os proprietários de 
imóveis no centro histórico para que pintem os pré-
dios antes das cerimónias do 10 de junho que este 
ano se realizam na cidade...
AbrAÇO gArANTE AcEssO A mEDIcAmENTOs
vIH/sIDA A DOENTEs QuE vIvEm lONgE
DOs HOspITAIs
Estão a aumentar os pedidos de ajuda de doentes 
infetados por VIH Sida que vivem longe dos hospitais. 
Está em causa um despacho do Ministério da Saúde 
que limitou a dispensa de antiretrovirais a doses su-
ficientes...
prImEIrA QuEIxA Em pOrTugAl cONTrA
fAbrIcANTE DE ImplANTEs mAmárIOs pIp
É a primeira queixa conhecida em Portugal contra a 
PIP, a fabricante de implantes mamários acusada de 
ter produzido próteses que podem causar cancro da 
mama. O caso remonta aos anos 90, uma mulher por-
tuguesa ...
DETIDO jOvEm suspEITO DE EsfAQuEAr
OuTrO Em vAlONgO
A Polícia Judiciária deteve um jovem que terá feri-
do outro à facada na sequência de uma discussão 
ocorrida na noite de domingo, à porta de um café de 
Suzão, em Valongo...
frEIrA vAI sEr julgADA pOr burlA mIlIONárIA
Era a responsável pela contabilidade do Centro de Bem 
Estar infantil e juvenil do Coração de Jesus no Porto. É 
acusada de desviar 400 mil euros. Falsificou a assinatu-
ra da madre superior em mais de cem cheques...
INvEsTIgAÇÃO cOm pOrTuguEsEs crIA plás-
TIcO bIODEgrADávEl pArA várIAs culTurAs
Uma investigação que juntou empresas e universi-
dades de Portugal e outros países criou um plástico 
biodegradável, para cobrir várias sementeiras, com 
produtividade semelhante...
ENcONTrO pArA DAr ApOIO
A gémEOs Em guImArÃEs
A Associação Berço de Gémeos dá apoio social e pro-
move troca de material e roupas para ajudar muitas 
famílias. Neste momento dezenas de pais recebem 
esse apoio em colaboração com o Centro Hospitalar...
pOlícIAs EsTÃO A DOrmIr Em
cArTõEs E sAcOs-cAmA
O Comando da PSP do Porto retirou as camas da 16ª 
esquadra e agora os agentes estão a dormir em car-
tões e sacos-cama. A associação sindical dos polícias 
considera que a situação é inaceitável e fragiliza...

gira o muNDo

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.

Festas Do espírito saNto viviDas 
com iNteNsiDaDe Nos açores
As festas em louvor do Divino Espírito Santo 

são vividas com intensidade em todo o arqui-
pélago dos Açores, ainda que as celebrações apre-
sentem diferenças de ilha para ilha e até mesmo 
entre freguesias.
“É a festa mais comum dos Açores, embora com 

características diferentes”, salientou, em declara-
ções à Lusa, o padre Francisco Dolores, natural de 
Santa Maria e pároco na freguesia da Conceição, em 
Angra do Heroísmo, na ilha Terceira. As festas do 

Divino Espírito Santo iniciam-se após a Páscoa e 
prolongam-se até ao oitavo domingo seguinte, o da 
Trindade, apesar de já ser comum alargarem-se até ao 
verão, devido ao regresso dos emigrantes à terra na-
tal. O domingo de Pentecostes, celebrado, e o sétimo 
após a Páscoa, é o momento mais alto das comemo-
rações, que, neste dia, se repetem por todas as ilhas. 
O impacto das festas do Espírito Santo é de tal que 
a segunda-feira a seguir ao domingo de Pentecostes 
é feriado regional e o Dia da Região Autónoma dos 
Açores, sendo ainda habitual o executivo açoriano 
dar tolerância de ponto na terça-feira nas ilhas do 
Pico, S. Jorge e Faial. As comemorações são muito 
diferentes entre as ilhas, assinalando-se também na 
diáspora, mas segundo Francisco Dolores, todas têm 
em comum “a oração (normalmente o terço), a missa 
da coroação e a distribuição de esmolas aos pobres”.
Segundo o pároco, o culto pelo Espírito Santo foi 
trazido para os Açores pelos primeiros povoadores e 
perdeu expressão no continente português durante o 
liberalismo, porque as irmandades do Espírito Santo 

“tinham algum dinheiro”. “Nos Açores, não tínhamos 
muito dinheiro. Felizmente, éramos pobres. Muitas 
das irmandades tinham ‘triatros’ [onde se monta o 
altar] armados de madeira, por isso escaparam”, sa-
lientou. Para o padre açoriano, a origem destas festas 
merece “um estudo mais aprofundado”, tendo por 
base pormenores como o facto de a rainha Santa Isa-
bel ser sobrinha da rainha Santa Isabel da Hungria, 
que nos anos de fome mandou “distribuir carne, pão 
e alimentos pelos pobres”. O Espírito Santo é sim-
bolizado por coroas, cetros e bandeiras, todos eles 
com pombas representadas”. O símbolo que é usado 
no Espírito Santo é o símbolo do batismo de Jesus. 
Quando ele é batizado, ouve-se uma voz que diz ‘este 
é o meu filho muito amado’ e toda a gente vê uma 
figura em forma de pomba, que é tida como símbolo 
do Espírito Santo”, salientou. As festas incluem uma 
missa, em que as pessoas são coroadas pelos padres, 
o que, segundo Francisco Dolores, provoca alguma 
confusão em quem não conhece a tradição.”A coroa 
quer dizer que o poder vem de Deus e cada um é fi-
lho de Deus, cada um deles pode ser coroado. Até a 
tradição diz que a rainha Santa Isabel tirou a coroa do 
rei D. Dinis e pô-la num mendigo, para que naquele 
dia o mendigo fosse tratado como um rei”, frisou.Se-
gundo o sacerdote, Santa Maria, a primeira ilha a ser 
povoada, é a que mantém a linguagem dos tempos 
da rainha Santa Isabel, havendo ainda foliões e sopas 
mais pobres, sem gorduras e temperadas com endro.
No Pico e no Faial, as festas foram influenciadas pe-
las promessas feitas após terramotos, o que faz com 
que ainda hoje, por exemplo, o presidente da Câmara 
Municipal da Horta leve a coroa no cortejo e que a 
autarquia dê pão às pessoas, “independentemente de 
quem esteja no poder”. Em algumas ilhas, as festas 
têm também uma componente lúdica, o que Francis-
co Dolores considerou normal, tendo em conta que 
o “Espírito Santo vem para a alegria de todos”, mas 
deixou um apelo para que não se perca a “partilha 
fraterna”. “É uma época de crise. As irmandades do 
Espírito Santo deviam pensar primeiramente naque-
les que têm necessidade nas suas freguesias”, frisou.

sessão Do parlameNto europeu DomiNaDa 
por combate a FrauDe e evasão Fiscais
O Parlamento Europeu (PE) reúne-se esta semana 

com a agenda dominada na terça-feira pelo debate 
com o presidente da Comissão Europeia, Durão Bar-
roso, sobre o combate à fraude e evasão fiscais, tema 
do Conselho Europeu do dia seguinte.
 Um relatório que vai ser votado no mesmo dia de-

fende que os países da UE 
devem ter como objetivo 
reduzir para metade o dife-
rencial de tributação entre 
Estados-membros até 2020.
No relatório, elaborado pela 
comissão dos Assuntos Eco-
nómicos e Monetários do PE, 
é pedido aos Estados-mem-
bros que tomem “medidas 
imediatas e coordenadas” 
contra os paraísos fiscais e o 
planeamento fiscal agressivo 
e apelam a um “empenho reforçado”, que conduza 
a um acordo internacional sobre o intercâmbio au-
tomático multilateral obrigatório da informação em 
matéria fiscal.A fuga aos impostos na UE ascende a 
um bilião de euros por ano.Na segunda-feira, os eu-
rodeputados vão debater, e votar na terça, um relató-
rio que recomenda a salvaguarda dos regimes de pen-
sões públicos na UE para garantir um padrão de vida 
digno aos idosos.”No debate europeu em curso, os 
regimes de pensões são frequentemente considerados 

como um mero fardo para as finanças públicas e não 
como uma ferramenta essencial para combater a po-
breza entre os idosos e permitir uma redistribuição ao 
longo da vida de uma pessoa e em toda a sociedade”, 
refere o relatório da comissão parlamentar do Em-
prego e dos Assuntos Sociais.Os eurodeputados reco-

mendam regimes de pensões com pilares múltiplos, 
dada a vulnerabilidade tanto dos regimes de pensões 
públicos como dos privados, exposta pela crise eco-
nómica e pelo envelhecimento das populações.Um 
relatório de Vital Moreira (PS) respeitante ao acordo 
sobre trocas comerciais e investimento entre a UE e 
os Estados Unidos será debatido na quarta-feira e vo-
tado no dia seguinte.O acordo terá de ser aprovado 
pelo Parlamento Europeu para poder entrar em vigor.
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cArlOs césAr AcusA pr DE “IgNOrâNcIA” 
pOr cONvOcAr cONsElHO DE EsTADO
pArA DIA DOs AÇOrEs
O ex-presidente do Governo açoriano Carlos César 
acusou  na segunda-feira o Presidente da República 
de “ignorância” por convocar o Conselho de Estado 
para o Dia dos Açores...
prEsIDENTE DO pArlAmENTO DOs AÇOrEs 
ApElA A DEfEsA “INsTrANsIgENTE” DO
rEgImE AuTONómIcO
A presidente do parlamento dos Açores, Ana Luís, 
afirmou que é importante “reforçar o apelo” à defesa 
“intransigente” do regime autonómico, considerando 
que se mantêm “atuais” e “pertinentes” os objetivos ...
QuAlIfIcAÇÃO DOs AÇOrIANOs é 
“DEsAfIO AbsOluTAmENTE vITAl” 
AfIrmA vAscO cOrDEIrO NO DIA DA rEgIÃO
O presidente do Governo dos Açores considerou que 
a autonomia não pode ser só “de conforto material”, 
definindo a qualificação dos açorianos e a melhoria 
dos resultados na educação como “um desafio ab-
soluto...
jurOs DA DívIDA DE pOrTugAl A cINcO E 
10 ANOs Em míNImOs DEsDE AgOsTO DE 2010
Os juros da dívida soberana de Portugal estavam  a 
subir a dois anos e a descer a cinco e 10 anos, para 
mínimos desde agosto de 2010....:00) 
mArINHO pINTO QuEr lEI pArA cOmbATEr 
“prOlETArIzAÇÃO” NAs sOcIEDADEs DE
ADvOgADOs
O bastonário da Ordem dos Advogados, Marinho Pin-
to, anunciou que irá apresentar, em breve, um ante-
projeto de diploma legislativo contra a “proletarização 
da advocacia”, para corrigir situações “chocantes e 
esca...
rEcrIAÇÃO DA cOlHEITA DE cHá Em DEsTA-
QuE NA AÇOrEs mAgAzINE
A recriação da colheita de chá no Porto Formoso está 
em destaque na Açores magazine desta semana...

açoriaNo oreNtal

varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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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

estuDaNte luso-americaNa morta
a tiro por polícia DuraNte assalto
nova iorque,  - A estudante universitária luso-

-americana Andrea Rebello, 21 anos, morreu 
na sexta-feira em Uniondale, Long island, com 
um tiro na cabeça disparado por um polícia, con-
firmou à agência Lusa a polícia 
do condado de nassau.
O agente James Imperiale, do 

departamento de comunicação da 
polícia de Nassau, disse à Lusa 
que o acidente aconteceu quando 
a jovem estava a ser usada como 
escudo-humano por Dalton Smi-
th, 30 anos, o assaltante que tinha 
entrado na casa que Andrea parti-
lhava com a irmã gémea, Jéssica.A 
polícia não quis identificar o agente que atirou sobre 
a jovem, mas Imperiale disse que o agente já foi con-
decorado e tem 20 anos de experiência, tendo servido 
durante 12 deles na polícia de Nova Iorque e os últi-
mos oito na polícia de Nassau.O agente disparou oito 
vezes, tendo sete tiros atingido o assaltante, que foi 
declarado morto no local.O assaltante estava fugido 
das autoridades e já tinha sido condenado por assalto 
à mão-armada.A jovem luso-americana nasceu a 18 
de Março de 1992 na cidade de Nova Iorque e era 
filha de emigrantes portugueses de Alijó e de Fafe. 
Terminou o ensino secundário em Sleepy Hollow e 
estava no 1.º ano do curso de Relações Públicas na 
Universidade de Hofstra.O velório vai decorrer na 
terça-feira, na casa funerária Coffey, em Tarrytown.

Na quarta-feira haverá missa às 10:00 na Igreja de 
Santa Teresa de Ávila, onde as cerimónias, que de-
correrão em português, estão a cargo do Reverendo 
Osvaldo Franklin, da Paróquia de Nossa Senhora de 

Fátima, de Yonkers, seguindo-se o cortejo fúnebre 
para o cemitério de Sleepy Hollow.

torNaDo em oklahoma, Nos estaDos

uNiDos, Deixa 91 mortos e 24 DesapareciDos

Um tornado que atingiu a velocidade até 320 
quilómetros por hora, em Oklahoma (no Sul 

dos Estados Unidos), matou pelo menos 91 pes-
soas, inclusive 20 crianças e adolescentes, e deixou 
24 desaparecidas. As imagens são desoladoras: 
árvores caídas, prédios destruídos e carros aban-
donados nas ruas.
A região de Moore, um subúrbio de Oklahoma City,  

foi a área mais afetada. Uma escola de ensino fun-
damental foi destruída pelo tornado. Pelo menos 20 
crianças e adolescentes que estavam no local morre-
ram. Em 1999, Moore foi atingido por uma série de 
tornados, deixando 40 mortos e mais de US$ 1 bilhão 
em prejuízos.

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, 
classificou a passagem do tornado como um “grande 
desastre” e informou que o governo federal irá ajudar 
Oklahoma. Segundo as autoridades locais, os esfor-
ços de busca e resgate serão mantidos.
Pelo menos 145 pessoas estão hospitalizadas na ci-

dade de Oklahoma. Amy Elliott, responsável por um 
centro médico, disse que nas últimas horas foram re-
cuperados 40 corpos. Os tornados são frequentes em 
Oklahoma, mas raramente atingem zonas habitadas.
Obama promete ajuda imediata
O presidente dos Estados Unidos declarou que o 

subúrbio de Moore, no Oklahoma, destruído por um 
tornado, deve receber toda a ajuda necessária imedia-
tamente, dando-lhe «todo o tempo que precise».
«Os residentes de Moore devem saber que o país vai 

ficar ao lado deles todo o tempo que for preciso», dis-
se Barack Obama, numa declaração a partir da Casa 
Branca. O Presidente reuniu-se esta manhã com a se-
cretária da Segurança norte-americana, Janet Napoli-
tano, e a assessora de segurança Lisa Monaco «para 
deixar claro que Oklahoma deve receber toda a ajuda 
que precisa de imediato».
«De momento, estamos concentrados nas operações 

de socorro e no difícil trabalho de reconstrução», ex-
plicou Obama, que decretou na segunda-feira à noi-
te o estado de catástrofe natural em Oklahoma para 
desbloquear o acesso das autoridades locais à ajuda 
federal.
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FreNte comum Deixa reuNião com 
goverNo ao Fim De DeZ miNutos

cavaco: “avaliação Da troika
Foi iNspiração Da Nossa seNhora”

A Frente Comum dos Sindicatos da Administração 
Pública, afecta à CGTP, abandonou esta terça-

-feira uma reunião com o Governo ao fim de dez mi-
nutos, rejeitando negociar as propostas colocadas em 
cima da mesa pelo executivo.
 “Não nos sentamos a discutir matérias que sejam 

para despedir trabalhadores, rescisões que se tradu-
zem em despedimento e requalificação, que é tam-
bém despedimento”, disse a coordenadora da Frente 
Comum, Ana Avoila, aos jornalistas.Depois de uma 
reunião de cerca de dez minutos com o Secretário 
de Estado da Administração pública, Hélder Rosali-

no, no Ministério das Finanças, Ana Avoila disse ter 
transmitido ao governante que “enquanto não retirar 
aquelas matérias de cima da mesa com a Frente Co-
mum não discute nada”.”  Estamos aqui para defender 
trabalhadores e não para os enterrar”, reiterou a diri-
gente sindical.Ana Avoila acentuou que “estar senta-
do à mesa das negociações é por um selo branco nas 
medidas previstas pelo Governo”, o que a estrutura 
sindical rejeita.Helder Rosalino reuniu-se hoje com a 
estruturas sindicais da função pública para discutir o 
novo regime de mobilidade que o governo pretende 
transformar em requalificação dos trabalhadores.A 
proposta apresentada há uma semana previa que, na 
sequência de um processo de reestruturação, os tra-
balhadores seriam colocados no quadro de mobilida-

de durante um período máximo de 18 meses.Se, no 
final deste tempo não arranjassem nova colocação, 
teriam que optar por duas vias: ficar no Estado, com 
uma licença sem vencimento ou rescindir o contrato, 
levando a correspondente indemnização, sem direito 
a subsídio de desemprego 
Entre muitas outras causas para a crise no nosso 

País existe uma que está seguramente na primeira 
linha de fogo: O SinDiCALiSMO. Este organis-
mo que em principio tem como objetivo principal 
combater a exploração dos trabalhadores, negociar 
melhores condições de trabalho quer seja por me-
lhores salários ou benifícios sociais, deixou esses 
princípios de base de lado e hoje em dia, o único 
motivo que lhes interessa é o PODER. Existem ain-
da neste mundo milhões de trabalhadores que ne-
cessitariam dum sindicato para os ajudarem a sair 
das miseráveis condições em que trabalham, mas 
essa classe de trabalhadores pouco interessa aos 
nossos amigos dirigentes sindicais. Compreende-se 
perfeitamente que recolher 1 ou 2 por cento de co-
tisações sindicais sobre trabalhadores que ganham 
o salário minimo, não é tão interessante como reco-
lher essa mesma porcentagem sobre trabalhadores 
que ganham 20 ou trinta euros por hora. negociar 
com o setor privado é mais difícil e muito menos 
interessante ($) que negociar com o setor público, 
sem contar que o tal PODER que passou a ser uma 
das principais razões da sua existência, não se al-
cança no setor privado. foi assim que se chegou 
a esta situação: sindicatos que se tomam por go-
vernantes e sem respeito por aqueles que, contrá-
riamente a eles, foram eleitos democráticamente 
para governar. E assim tomando os governos como 
reféns, estes senhores fazem e desfazem como lhes 
convém, sem se preocuparem de quem terá que 
eventualmente pagar a fatura.

O Presidente da República, Cavaco Silva, subli-
nhou, esta terça-feira, a importância do fim da 

sétima avaliação da ‘troika’, falando de uma “inspi-
ração” da Nossa Senhora de Fátima, do 13 de Maio.
 No final da entrega dos Prémios BIAL 2012, no 

Porto, Cavaco Silva sublinhou que “foi tomada uma 
decisão muito importante” para o futuro de Portugal, 
que foi colocar “atrás das costas, finalmente, a séti-
ma avaliação” e recordando que “não se fala noutra 
coisa há quase um mês”.”Eu penso [no fim da sétima 
avaliação] como uma inspiração - como já a minha 

mulher disse várias vezes - da nossa Senhora de Fáti-
ma, do 13 de Maio”, disse.Para o Presidente da Repú-
blica, é preciso “pensar nas medidas de relançamento 
económico e de criação de emprego e do combate 
ao desemprego”, considerando que “isso é de fac-
to o mais importante que temos neste momento” e 
que foi abafado pelas discussão em torno desta últi-
ma etapa com a ‘troika’.”E depois foi aberta a porta 

para a extensão das maturidades em sete anos que é 
fundamental para que Portugal consiga regressar aos 
mercados”, realçou.Cavaco Silva recordou ainda que 
em menos de um ano “já não há empréstimos garan-
tidos a serem recebidos das instituições financeiras 
internacionais”.
francamente Sr. Presidente! Com declarações 

deste género, o melhor seria ficar calado. Quase no 
principio do seu mandato, este senhor comoveu os 
portugueses ao declarar que a pensão que recebe-
ria logo que abandonasse a presidência, nem tão 
pouco bastaria para a sua sobrevivência. Com to-
das as petições que se fizeram para ajudar o pobre 
homem, espero que se tenha recolhido o suficiente 
para que o Sr. Cavaco possa retirar-se e viver os 
seus últimos anos com a dignidade que qualquer 
ser humano tem direito. no entanto como o Sr. Ca-
vaco não consegue fazer declarações que passem 
despercebidas, desta vez até contou com a com-
plicidade de sua esposa, para juntos unirem seus 
esforços e assim enviarem as seus compatriotas a 
mensagem, que mais uma vez nos deixou a todos 
completamente estupefactos. Como é possível nin-
guém ter ainda pensado nisso? 13 de Maio, nossa 
Senhora de Fátima, inspiração para os fiéis devotos 
da Troika. E nós todos a pensar que o positivismo 
desta  sétima evaluação se devia sobretudo aos es-
forços e sacrifícios impostos aos portugueses. Er-
rado meus amigos, tudo isso foi obra divina e só o 
casal Cavaco foi suficientemente inteligente para se 
aperceber disso. Aleluia, aleluia, aleluia.
Com isto me vou. Boa semana a todos.

utiliZar DeviDameNte o reembolso 
Dos impostos: reDuZir a DíviDa ou 
aumeNtar os seus ativos

nelson Vallacorba, 514-296-7208
nelson.Vallacorba@td.com
Gestion de Patrimoine, Banque TD

Se espera receber um reembolso dos impostos 
este ano pense no seguinte: Pense no que vai 

fazer com o dinheiro antes de o receber e não de-
pois. Tem escolhas, caso espere receber um reem-
bolso dos impostos considerável. Pode diminuir a 
sua dívida ou aumentar os seus ativos. 
Tente tomar uma decisão que proteja e aumente o 

seu património líquido, ou seja, o que possui menos 
o que deve. Vejamos as seguintes opções:
AMORTiZE A SUA DíViDA
Isto é um ponto essencial. No caso de dívidas com 

juros altos, reduza-as ou pague-as na sua totalidade. 
Compare a taxa de juros que paga sobre a sua dívida 
com o que ganha através das suas poupanças e in-
vestimentos. Deve reduzir a dívida o mais depressa 
possível se pagar mais juros do que o montante que 
está a ganhar. 
PAGAMEnTO DE HiPOTECAS
É provável que a sua casa seja o seu maior activo, 

pelo que deve abater a dívida da sua hipoteca o mais 
rapidamente possível. Dependendo dos termos e con-
dições da hipoteca, pode efectuar um pagamento de 
uma prestação única para diminuir a sua hipoteca e 
pagar a sua totalidade mais cedo. 
CRESCiMEnTO iSEnTO DE iMPOSTOS
Os residentes do Canadá têm agora um novo me-

canismo que lhes permite poupar dinheiro, isento de 
impostos, ao longo da sua vida: a Conta de Poupança 
Isenta de Impostos (TFSA). As contribuições e os ju-
ros sobre o empréstimo para investir numa TFSA não 
são fiscalmente dedutíveis, mas o rendimento gerado 
na TFSA é isento de impostos quando levantado. 
fUnDO DE EMERGênCiA
É sempre aconselhável ter algum dinheiro disponí-

vel para qualquer situação de emergência ou pagar 
despesas inesperadas (telhado novo, acidente auto-
móvel ou até desemprego). Normalmente, deve ten-
tar reservar um montante equivalente a 3 – 6 meses 
de salário. Este dinheiro deve ser mantido num fundo 
líquido de investimento do mercado monetário para 
obter taxas competitivas de retorno até precisar dele. 
POUPAnçAS PARA A EDUCAçãO
A contribuição para um Plano de Poupança de Educa-

ção Registado (RESP) poderá ajudar consideravelmen-
te a pagar uma educação pós-secundária aos seus filhos. 
Sujeito a determinadas condições, o governo federal 
complementará a sua contribuição anual em 20%. 
RÉER
Evite o prazo da contribuição do seu RÉER do pró-

ximo ano. Deposite o reembolso directamente no seu 
RSP e o seu dinheiro começará a trabalhar por si mais 
cedo. Estas são apenas algumas das opções disponí-
veis para usar o seu potencial reembolso dos impos-
tos. Se precisar de ajuda neste processo isso é deve-
ras simples. Consulte um consultor de investimentos 
profissional acerca dos seus objectivos financeiros a 
longo prazo. Nunca é tarde para implementar uma 
estratégia de criação de riqueza.

Este artigo foi elaborado por TD Waterhouse Private Investment 
Advice para Nelson Vallacorba que é um Consultor de Investimen-
tos na TD Wealth Private Investment Advice e destina-se apenas 
para fins informativos. Não se trata de uma oferta ou solicitação no 
que diz respeito à compra e venda de qualquer fundo de investimen-
to, título ou outro produto e não fornece aconselhamento individual, 
financeiro, legal, de investimentos ou fiscal. Consulte o seu consul-
tor jurídico e fiscal próprio. A TD Wealth Private Investment Advice 
é uma divisão da TD Wealth Canada Inc., uma subsidiária do The 
Toronto-Dominion Bank. TD Wealth Canada Inc. – Membro do Ca-
nadian Investor Protection Fund (Fundo canadiano de protecção 
aos investidores). ® / O logótipo TD e outras marcas comerciais são 
propriedade do The Toronto-Dominion Bank ou de uma subsidiária 
totalmente detida no Canadá e/ou noutros países.



A Voz de PortugAl  |  22 de MAIo de 2013  |  P. 7

Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

CRÓniCAS

o homem 

Ponto 1 - O HOMEM
O homem, impiedosamente, vai matando espe-

ranças e projectos. O homem não olha a meios para 
atingir fins pouco claros enrolados em palavras que 
vamos gravando nos nossos cérebros cansados de 
maldade orientada para o desastre pessoal e social. 
O homem não perdoa a existência de pensionistas e 
reformados numa avalanche de pedras atiradas qua-
se diariamente como quem destrói animais horren-
dos que não suporta. O homem vê subir a tacha de 
desemprego e continua a ser o motor do fecho de 
empresas que sustentavam a economia do país que 
julga governar democraticamente mas que se limita 
a maltratar impiedosamente. O homem tem que ser 
travado no seu processo de destruição maciça.
Já vão dois anos que o homem foi eleito pelo povo 

que o julgava inteligente e humano. Já lá vão dois 
anos com todos os seus dias e as suas noites que um 
povo inteiro sofre as consequências do seu engano 
fatal. Curiosamente, o homem não está sozinho ao 
tomar decisões que transformam a vida das pessoas 
em tristeza e fome. É acompanhado por outros que 
lhe fazem vénias e se curvam a um poder que não 
sendo totalitário se tornou totalitário. Deveria ter um 
contraponto no seu parceiro democrata-cristão. Por 
vezes parece que sim. Mas, todas as possíveis boas 
intenções assumidas nos diversos meios de comuni-
cação social são anuladas nos recônditos gabinetes 
onde as palavras são diferentes das pronunciadas pe-
rante o povo que, em frente aos televisores, aguarda 
palavras de vida e não de morte.
Os dois partidos políticos que um dia se coligaram e 

disseram repetidamente que o faziam para o bem do 
País estão a tentar afundar o que resta do navio que, 
embora em risco, poderia ser comandado por gente 
de bem que o mantivesse à superfície até ao porto 
de abrigo que todos esperavam. Não sabem ou não 
querem saber que há outras formas de fazer a viagem 
sem sobrelotar o barco com ideias que se transfor-
mam em actos que não consideram os passageiros 

como pessoas mas como alvos a abater.
O homem já afundou o que nos restava quando o 

leme nas suas mãos foi colocado. Perdemos. Já não 
há barco. Já não há país.

POnTO 2 - A MULHER E O SEnTiMEnTO
Sob o vento solto da praia a mulher, sentada 

na areia escura resultante das rochas vulcânicas das 
quais era origem, escondia o rosto nas mãos de dedos 
delgados e jovens. Os homens ao longe falavam de 
vidas destroçadas por mares gigantescos levantados 
pelo temporal da noite que quis fazer-se dia. A mu-
lher não os ouvia. Continuava mergulhada na sua so-
lidão imensa feita de perda e de saudade. Nada no seu 
cérebro parecia querer ser registado como é comum 
nos humanos enquanto a vida lhes mantém o corpo 
quente e sólido.
Por entre as mãos entrelaçadas de dor e esperança 

lágrimas jorravam como regatos de água cristalina e 
pura como só na Ilha era possível encontrar com a 
única  finalidade de purificar a alma e a vida. Porque 
a vida nunca se separa da alma dos seres que pelo 
mundo andam ou vagueiam ou, apressadamente, cor-
rem em busca de felicidades mais ou menos verda-
deiras no pouco que a vida avara entrega a cada ser 
em alegrias e outras formas de ventura.
Tal qual a mulher chorava o mar respondia em on-

das alterosas e de fúria não compreendida senão pe-
los que estão habituados aos caprichos do azul que se 
torna verde, que se torna cinzento e um dia amanhece 
sereno e transparente como uma luz de placidez
Levantou-se a mulher. Apanhou com jeito de dança 

a saia molhada de mar e de choro e caminhou pelo 
chão da praia que fora de dois e começara nessa hora 
a ser de um. No pensamento interior que nela come-
çara a nascer decidiu escrever o que pensava, o que 
sentia, o que sofria.
Correu até ao refúgio que tinha sido de amor e hoje 

era de solidão. Sentou-se sobre as elegantes pernas 
que se dobraram sob a saia branca rodada e feliz. E 
escreveu a carta que não era dirigida a nenhum ser 
desta terra viva mas de uma outra que fora presente e 
hoje era passado.

e o resto?
Hélio Bernardo Lopes

Como normalmente, li o artigo de Mário Soares, 
intitulado, Uma semana negra, ontem surgido num 
grande diário nacional, tal como tem lugares todas 
as segundas-feiras. E concordei, linha a linha, com 
quanto no mesmo escreveu o nosso antigo Presi-
dente da República. Subscrevê-lo-ia com toda a 
facilidade e com o mais pleno gosto. Quem o leu, 
facilmente pode confirmar esta minha afirmação.
Acontece, porém, que o Governo de Pedro Passos 

Coelho atua como se vê por razões conscientes e 
politicamente deliberadas. De resto, e como pude 
já escrever por vezes diversas, esta atuação só se 
tornou possível por ter sido eleito para Chefe de Es-
tado, pela primeira vez na nossa III República, uma 
personalidade oriunda da área conservadora, assim 
possibilitando a fatal Maioria-Governo-Presidente de 
direita. Os resultados são os já vistos e por quase 
todos sentidos de um modo doloroso.
Ainda assim, eu até consigo compreender que 

quem sempre se opôs à generalidade das grandes 
reformas que surgiram com a Constituição de 1976, 
mormente no domínio do Estado Social, as esteja 
agora a procurar destruir, usando o infindo dicioná-
rio dos argumentos políticos, porque o que se tem 
vindo a ver com este Governo, para lá do tempo da 
campanha eleitoral, corresponde ao seu pensamen-
to político de sempre. Simplesmente, o nosso espe-
tro político-partidário não se resume ao PSD e ao 
CDS/PP, antes se espraiando por uma bem maior 
diversidade de partidos políticos. E um desses par-
tidos, como se sabe, é o PS, que foi um dos cons-
trutores de sempre do Estado Social que está agora 
a ser destruído ao ritmo da sucessão dos dias e das 
noites. Seria, pois, natural, até muito reconfortante, 
que os portugueses, sobretudo nesta fase dolorosa 
da vida, pudessem escutar da parte do PS – da es-
querda não surgem dúvidas –, agora que reconhece 
ser inaceitável e intolerável o que o Governo está a 
fazer com os reformados, uma garantia de que, caso 
venha a ser Governo, reporá a legalidade e a legiti-
midade que estão prestes a ser destruídas. No fun-
do, uma tomada de posição em tudo similar à que o 
PS tomou a propósito da RTP. Esta foi, pois, a única 
brecha que encontrei neste texto de Mário Soares, 
surgido nesta passada segunda-feira: criticou quem 
merece ser criticado, e pleno de razão e de asserti-
vidade, mas faltou-lhe exigir que o seu PS assuma o 
compromisso político futuro de mudar o que, de um 
modo moral e politicamente inaceitável, está agora a 
ser destruído aos funcionários públicos. Um dado é 
certo: a direita hoje no poder sempre almejou o obje-
tivo de destruir o Estado Social, mas precisava, para 
o materializar, de dispor da Maioria-Governo-Presi-
dente de direita que se conseguiu com a eleição do 
Presidente Cavaco Silva, pelo que os portugueses 
têm todo o direito de exigir a um Governo que se 
apregoe de esquerda que inverta esta dolorosa, in-
justa e imoral situação. Mas terá o PS a firmeza de 
assim proceder no futuro? Bom, por enquanto nada 
se lhe ouve…
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receItA dA seMAnA

53 anos ao 
serviço 

dos nossos
leitores e
clientes

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

BEM ViVER

Um estudo, realizado num universo de homens 
e mulheres, demonstrou que quem come 

pequenas quantidades ao pequeno-almoço, não 
compensa ingerindo mais calorias durante o dia. 
Antes pelo contrário!
Os investigadores do Centro de Nutrição para In-

vestigação Médica de Cambridge deram três tipos 
de pequenos-almoços a um grupo de 33 homens e 
mulheres com excesso de peso. O primeiro era uma 
dose ‘normal’, de 700 calorias. Outro, apresentava os 
mesmos alimentos, porém em doses 
20% menores. O terceiro era o mais 
pequeno, com quase metade do ta-
manho. Depois do pequeno-almoço, 
os pesquisadores anotavam o que 
este grupo comiam durante o resto 
do dia.
E os resultados foram surpreen-

dentes; o grupo que comeu menos 
ao pequeno-almoço foi o que mais 
reduziu o numero de calorias diárias 
- por volta de 270 - o que é equiva-
lente a uma barra de chocolate.
Segundo a pesquisadora Susan 

Jebb, “isto sugere que pequenas re-
duções no tamanho das porções de 

alimentos que ingerimos ao pequeno-almoço pode 
ser uma estratégia útil para controlar o peso.”
A obesidade é um dos mais graves problemas de 

saúde nos países ocidentais e está associado a sete 
tipos de cancro, incluindo de mama, intestino e pân-
creas.  Estas conclusões juntam-se às do World Can-
cer Research Fund, que lançou uma campanha para 
incentivar as pessoas a cortar 100 calorias por dia 
para reduzir suas possibilidades de vir a sofrer de 
cancro.

emagrecer? coma meNos ao
pequeNo almoço, aFirma estuDo

abuso No coNsumo De carNe
vermelha poDe reDuZir tempo De viDa
Enquanto o porco ganha elogios, é a vaca quem 

mais tem recebido pedradas científicas. A bem 
da verdade, os últimos dados também valem para 
os suínos e reforçam a necessidade de maneirar 

na carne vermelha de modo geral, abrindo mais 
espaço para peixes e vegetais. 
É preocupante a conclusão de um estudo da Escola 

de Saúde Pública de Harvard, nos Estados Unidos, 
que analisou hábitos alimentares de mais de 
120 mil americanos. 
As pessoas que comiam todo dia carne ver-

melha, essencialmente a bovina, apresen-
taram um índice de mortalidade prematura 
— ou seja, abaixo da média americana de 78 
anos —,13% maior do que aquelas que varia-
vam na dieta. Se o produto era industrializado 
(embutido ou congelado), a taxa subia para 
20%”. O exagero na ingestão de carne está 
associado a câncer e doenças cardiovascula-
res”, resume a nutricionista Elaine de Pádua, 
da Universidade Federal de São Paulo.
Apesar de assustar, os números da investiga-

ção pedem cautela se formos transpor à nossa 
realidade. É que os cortes bovinos americanos 
possuem bem mais gordura que os brasilei-
ros. “Em média, a carne dos Estados Unidos 
tem de 6 a 8% de gordura intramuscular. No 
Brasil, essa taxa fica entre 0,5 e 2%”, com-
para o zootecnista Luis Artur Chardulo, da 
Universidade Estadual Paulista, em Botucatu. 
O estudo de Harvard ainda sugere que 9,3% 
das mortes entre os homens e 7,6% entre as 
mulheres seriam evitadas se eles comessem 
menos de 50 gramas diários de carne, ou um 
bife bem pequeno.

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

grande vidente, médio, dons extraordinários

senhor Oussou
Graças à eficacidade do meu trabalho, posso-
-vos ajudar a resolver os vossos problemas. 
Trabalho, amor, afeição, fidelidade absoluta no 
casal, carta de condução, atrair clientes, sorte 
para encontrar trabalho, tratar impotência se-
xual, proteção familiar contra perigos, feitiços, 
álcool, curandeiro, sorte no jogo, etc.
Com o senhor Oussou trabalho sério e eficaz, 
resultado surpreendentes. garantia numa se-
mana. posso me deslocar.

Tel.: 514-512-1458

tartar
De atum
inGREDiEnTES
- 500 gr de atum yellow fin
- 1/4 de cebola espanhola
- 1 pimento chili fresco
- Raspa de dois limões
- 3 colheres de sopa de óleo de sésame
- Sumo de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída na hora, a gosto
- Folhas frescas de endívia (para decorar, opcional

PREPARAçãO
Pica o atum e corta aos cubinhos. Junta-se o reste 
dos ingredientes picados. Um pouquinho de azei-
te e mistura Tempera com sal e pimenta moída na 
hora.
Eu sempre sirvo este tartar em folhas de endívia. 
Fica uma delícia! Mas você pode simplesmente 
servi-lo em porções individuais como entrada de 
qualquer almoço ou jantar. Faz o maior sucesso!

Colaborador
Especial frank Rocha
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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 
Aldina machado.

cAsAl dA seMAnA

ViDA ATiVA

Há já um ano que faleceste e como eu gostava que 
o tempo voltasse atrás. Deus chamou-te para a Sua 
casa. Espero que estejas num bom lugar, sentado tal-
vez perto de Deus, pois lembro-me que uma vez me 
disseste “Deus é grande”. O teu amor por nós esta-
rá sempre no meu coração e nos meus pensamentos. 
Lembro-me tão bem quando soubemos da tua doença 
como ficamos todos tão devastados. Prometeste-nos 
que irias vencer essa batalha sobretudo para pode-
res estar com os teus netinhos, que serias tu a ires 
busca-los à escola. O cancro foi mais forte e acabou 
atacando-te por completo. O dia em que tu morres-
te, acabou-se essa batalha. Ficaste a não sofrer mais. 
Uma coisa é certa: falarei sempre de ti à minha filha 
Skyla, vou-lhe dizer como tu gostavas dela, a apa-

nhavas ao colo e a beijavas e como gostavas de lhe 
fazer cocegas nas pernas.
Não imaginas como me sinto triste por não poderes 

estar aqui e veres a Skyla crescer. Peço a Deus para 
me ajudar a ser um bom pai para a minha filha para 
que ela um dia possa ter tão boas recordações de mim 
como eu tenho de ti. Pai, amo-te muito e espero que 
já te tenhas encontrado com o Ricardo, o meu filho 
que morreu antes mesmo de nascer. Que já se tenham 
abraçado. Vocês os dois são os meus anjos da Guar-
da.

Com muito amor do teu filho,
Carlos Rodrigues

queriDo pai - DeDicaDo ao josÉ roDrigues
Meu querido José 
Não há palavras para explicar o que se passou há 

um ano. Ao saber da tua doença senti-me vazia cá 
por dentro e sabia que o pior ainda estava para vir. 
Trabalhei ainda mais duro e mantinha-me sempre 
ocupada para não ver a dor que eu via no rosto do 
meu marido que era o teu filho. Para aqueles que me 
conhecem, sabiam que a dor que eu sentia ao pensar 
que te ia perder, era muito forte. Tentando termos um 
filho, não foi fácil. 
Como sabes, perdemos dois e um morreu antes de 

nascer, mas tu um dia disseste-nos que não morre-
rias sem que tivéssemos uma criança. Bem, nós nem 
acreditávamos quando a minha última gravidez che-
gou ao fim e nasceu então a nossa menina, a Skyla de 

quem tu tanto gostavas. 
Quis o destino que nove meses 

mais tarde tu te fosses, deixando-
-a sem avô. Aquela criança pela 
qual tanto ansiaste foi aquela com 
a qual pouco tempo passaste com 
ela. 
Deus quis-te levar para um lugar 

melhor e talvez já tenhas encon-
trado o Ricardo, o neto que per-
deste. Foste um avô exemplar e 
um sogro bom e nunca me vou 
esquecer das nossas gargalhadas. 
Não estás mais com a gente mas 

continuamos a falar sempre de ti. 
Foste sempre um homem de res-
peito, José Luís Rodrigues. 
Ajudaste a tua comunidade: fi-

zeste parte da Comissão das fes-
tas do Senhor Santo Cristo, fundador das festas do 
Divino Espírito Santo, colaboraste no Festival Cultu-
ral Português, fizeste parte da equipa da Radio Clu-
be Montreal, tiravas as fotos para o jornal A Voz de 
Portugal e adoravas tanto tirar fotografias dos vários 
eventos. 
Foste incansável. 
Que o teu nome não morra na comunidade. Foste o 

“my friend” de muita gente que também gostava de 
ti. Amo-te “my friend”.

Tua nora,
Jennifer Andrade
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tomar baNho Depois
De comer FaZ mal
na verdade, não é indicado tomar banho de imersão, 

frio, depois das refeições. Durante a digestão, a cir-
culação sangüínea na região do aparelho digestivo é mais 
intensa, visando absorver os nutrientes do bolo alimentar. 
Se tomamos banho de imersão, tipo numa piscina, esse 
mesmo sangue que deveria cumprir tal função vai para o 
tecido epitelial para manter o corpo aquecido. 
É o mesmo efeito de correr ou praticar outro exercício físi-

co que aumenta os batimentos cardíacos depois de comer, por 
isso temos a famosa congestão. Não, não faz mal… Banho no 
chuveiro não, mas se for um banho de piscina, praia ou até 
mesmo uma banheira faz sim… 
Se você cobre todo o seu corpo de água, o sangue que está 

concentrado trabalhando na sua digestão, tende a diminuir os 
pulsos e daih vc sabe neh?! 
Já o banho de chuveiro não faz, pois a água está correndo e 

não comprimindo a tua respiração como a água de uma pis-
cina, por exemplo. O único risco do banho de chuveiro é o 
choque térmico, por exemplo, entra com o corpo quente debai-
xo de água fria, do mesmo jeito pode acontecer na piscina… 
Certas coisas que fazem mal se vc fizer depois de comer são 
sexo, corrida e etc. Ja outros pensam…
Respondendo tua pergunta:
Tomar banho frio ou entrar numa piscina depois de ter comi-

do não oferece riscos. O que não se deve fazer é qualquer tipo 
de exercício físico intenso, como nadar ou surfar. Isso desvia o 
sangue do estômago para os músculos que estão trabalhando. 
Após as refeições, boa parte do seu sangue vai para o estôma-

go e o intestino a fim de realizar uma digestão adequada. Ao 
praticar esportes depois de comer, a pessoa fica com dificulda-
des na digestão e acaba passando mal (enjôo, suor frio e tontu-
ra). Tomar banhos longos e quentes dilata os vasos sangüíneos 
da pele e também acaba desviando o sangue do estômago.

CURiOSiDADE

procure a Nova eDição Da revista o açoriaNo

a velociDaDe Da luZ
poDe Não ser coNstaNte
A velocidade da luz é cons-

tante, isso segundo os 
livros. Mas alguns cientistas 
estão explorando a possi-
bilidade de que o limite da 
velocidade cósmica sofra al-
terações como consequência 
da natureza do vácuo do es-
paço.
A definição da velocidade da 

luz tem algumas implicações 
mais amplas para áreas como 
a cosmologia e a astronomia, 
que assumem uma velocidade 
estável ao longo do tempo. Por 
exemplo, a velocidade da luz, 
trata da constante que define 
a intensidade da força eletro-
magnética. E a velocidade da 
luz variável poderia mudar as 
forças de ligações moleculares e 
da densidade da matéria nuclear 
em si. A velocidade não cons-
tante da luz poderia significar 
que as estimativas do tamanho 
do universo podem ser desativa-
das - infelizmente, isso não sig-
nifica, necessariamente, que se 
possa viajar mais rápido que a 
luz, porque os efeitos das teorias 
físicas, tais como a relatividade, 
são uma consequência dessa 
velocidade. Dois artigos, pu-
blicados no Jornal Europeu de 
Física em março, tentar derivar 
a velocidade da luz a partir das 
propriedades quânticas do pró-
prio espaço. Ambos propõe me-
canismos um pouco diferentes, 
mas a idéia é que a velocidade 
da luz poderia mudar enquanto 
as partículas elementares intera-
gem com a radiação.
Vácuo cósmico e velocidade 

da luz
O autor Marcel Urbano, da 

Université du Paris-Sud, olha 
para o vazio cósmico, que é 
muitas vezes assumido como 
espaço vazio. As leis da físi-
ca quântica, que governam as 
partículas subatômicas e todas 
as coisas pequenas, dizem que 
o vácuo do espaço é realmente 
cheio de partículas fundamen-
tais, como quarks, as chamadas 
partículas “virtuais”. Estas par-
tículas de matéria, que são sem-
pre emparelhadas com o seu ho-
mólogo, a antipartícula, colidem 
quase imediatamente. Quando 
matéria e antimatéria se tocam, 
elas se aniquilam mutuamente. 
Fótons de luz são captados e 
reemitidos por essas partículas 
virtuais. Urbano e seus colegas 
propõem que as energias destas 
partículas - especificamente a 
quantidade de carga que carre-
gam - afetam a velocidade da 
luz. A quantidade de energia de 
uma partícula pode fazer a velo-
cidade variar muito.
Como tal, a quantidade de tem-

po que a luz leva para atravessar 

uma dada distância deve variar 
com a raiz quadrada dessa dis-
tância, embora o efeito seja mui-
to pequeno - da ordem de 0,05 
femtosegundos para cada metro 
quadrado de vácuo. Um femto-
segundo é um milionésimo de 
um bilionésimo de segundo.
Para encontrar esta peque-

na oscilação, os pesquisadores 
medem o quão dispersa a luz 
é em longas distâncias. Alguns 
fenômenos astronômicos, como 
explosões de raios gama, pro-
duzem pulsos de radiação su-
ficientes para que as flutuações 

possam ser detectadas.
Espécies de partículas e velo-

cidade da luz
O segundo artigo propõe um 

mecanismo diferente, mas che-
ga à mesma conclusão que as 
mudanças da velocidade da luz. 
Nesse caso, Gerd Leuchs e Luis 
Sánchez-Soto, do Instituto Max 
Planck de Física da Luz, em 
Erlangen, na Alemanha, dizem 
que o número de espécies de 
partículas elementares que exis-
tem no universo pode ser o que 
faz com que a velocidade da luz 
seja como ela é. Leuchs e San-
chez-Soto dizem que não deve 
ser, por seus cálculos, na ordem 
de 100 “espécies” de partículas 
que possuem cargas. A lei atual 
que rege a física de partículas, 
no Modelo Padrão, identifica 
nove: o elétron, múon, tauon, 
os seis tipos de quarks, fótons 
e W-Higgs. As cargas de todas 
estas partículas são importantes 
para o modelo porque todos eles 
têm cargas. A quantidade cha-
mada de impedância depende 
da soma dessas acusações. A 
impedância, por sua vez depen-
de da permissividade do vácuo, 
ou o quanto ele resiste a campos 
elétricos, bem como a sua per-
meabilidade, ou quão bem ele 
suporta campos magnéticos. As 
ondas de luz são feitos de uma 
onda, tanto elétrica quanto mag-
nética, alterando assim as quan-
tidades de permissividade e a 
velocidade medida de luz.
“Nós calculamos a permissivi-

dade e a permeabilidade do vá-
cuo causado por essas efêmeras 
partículas virtuais elementares 

instáveis”, escreveram Soto-
-Sanchez em um e-mail para 
LiveScience. “Acontece, no 
entanto, que a partir de um mo-
delo tão simples pode-se perce-
ber que essas constantes contém 
contribuições essencialmente 
iguais aos diferentes tipos de 
pares de partículas eletricamen-
te carregadas.”
Ambos os jornais dizem que a 

luz interage com as partículas e 
antipartículas virtuais. Nos mo-
delos, a impedância do vácuo 
(o que permitiria acelerar ou 
abrandar a velocidade da luz) 

depende da densidade das par-
tículas. A impedância relaciona-
da com a proporção de campos 
elctricos e campos magnéticos 
na luz, juntamente com a per-
missividade do espaço para os 
campos magnéticos, regulam a 
velocidade da luz.
Alguns cientistas são um pou-

co céticos, no entanto. Jay Wa-
cker, um físico de partículas do 
Laboratório Nacional do Acele-
rador SLAC, disse que não es-
tava confiante sobre as técnicas 
matemáticas utilizadas, e que 
parecia que em ambos os casos, 
os cientistas não estavam apli-
cando as ferramentas matemáti-
cas da maneira que ele o faria. 
“A maneira correta de fazer isso 
é com os diagramas de Feyn-
man”, disse Wacker. “É uma 
questão muito interessante”, 
acrescentou, mas os métodos 
utilizados nestes documentos 
não são, provavelmente, sufi-
cientes para investigá-los.
A outra questão é que, se há 

realmente um monte de outras 
partículas além das que estão 
no modelo padrão, então esta 
teoria precisa de uma revisão 
séria. Mas até agora as suas pre-
visões foram confirmadas, prin-
cipalmente com a descoberta do 
bóson de Higgs. Isso não signi-
fica que nenhuma outra partícu-
la possa ser encontrada - mas 
se elas estão lá fora, elas estão 
acima das energias atualmente 
alcançáveis   com os acelerado-
res de partículas e, portanto, são 
muito pesadas.
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Loulé, e, a partir do século XX, nas celebrações em 
honra de Nossa Senhora de Fátima. A devoção atrai, 
anualmente, milhares de açorianos e seus descenden-
tes, de todas as ilhas e do exterior, uma vez que é um 
momento escolhido por muitos emigrantes para visi-

tarem a sua terra natal.
Em qualquer parte do mundo aonde viver um açoria-

no também lá reside no seu coração e na sua alma a fé 
e devoção ao Senhor Santo Cristo.

Por força da convicção dos imigrantes Açorianos e 
sua crença nas virtudes milagrosas no Senhor Santo 
Cristo dos milagres, logo esta devoção foi-se propa-
gando para os outros imigrantes portugueses no Ca-
nadá de todas as partes de Portugal Continental e Ma-
deira. A festa em honra do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres que se realiza em Montreal  deixou de ser 
a festa dos açorianos para ser a grande festa dos por-
tugueses e luso-descentes que vivem na provincia do 
Quebeque.

COMUniDADE

seNhor saNto cristo e 60 aNos De emigração

As celebrações do Senhor Santo Cristo dos Mila-
gres em Montreal, tiveram lugar no passados dias 

18, 19 e 20 de maio. O ponto alto, de sábado foi a 
mudança da imagem. No domingo e após a celebra-
ção da santa missa uma multidão acorreu à igreja de 
Santa Cruz e as ruas adjacentes que, por esta altura, 
assumem o papel de santuário, numa manifestação de 
profunda devoção, fé e respeito. Além de se prestar 
homenagem à imagem do Senhor, são pagas as pro-
messas feitas. A procissão atrai milhares de fiéis para 
acompanharem e verem passar a imagem do “Ecce 
Homo” (Eis o Homem).
A primeira festa em Honra do Senhor Santo Cristo 

dos Milagres em Montreal realizou-se no dia 13 de 
Maio de 1966 no parque Jarry, ou fosse treze anos 
depois da chegada dos primeiros imigrantes portugue-
ses ao porto de Halifax no Canadá, dia 13 de Maio de 
1953.
A devoção ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, che-

gou ao Canadá exatamente no mesmo dia e na mesma 
hora em que os nossos pioneiros desembarcaram em 
Halifax. Os açorianos que vieram no primeiro con-
tingente de 85 imigrantes portugueses aonde 18 eram 
dos Açores, trouxeram no fundo da mala e na algibeira 
do casaco uma fotografia da imagem do Senhor San-
to Cristo Dos Milagres, do Convento da Esperança de 
Ponta Delgada, São Miguel, Açores para os protege-
rem e dar sorte naquela viagem de aventura para ter-
ras do Canadá. Estas terras viriam a ser o destino de 
milhares de famílias Açorianas que aqui instalariam 
residência para sempre e também contribuíram para o 
desenvolvimento deste grandioso país.
A história do culto do Senhor Santo Cristo dos Mila-

gres, na ilha de São Miguel, começa no Convento da 
Caloura, em Água de Pau, concelho de Lagoa. Terá 
sido aí que se erigiu o primeiro convento de religio-
sas na ilha. Para que a comunidade fosse constituída, 
era necessária a autorização de Roma. Duas religiosas 
saíram de São Miguel ao encontro do Papa, que lhes 
concedeu a Bula Apostólica e uma imagem do “Ecce 
Homo” (Eis o Homem), que representa o corpo de 
Cristo com as marcas das agressões feitas pelos sol-
dados antes da crucificação. De regresso a Vale de Ca-
baços, a imagem foi colocada num nicho onde se con-
servou por poucos anos. O lugar era ermo e exposto 
às incursões dos piratas, pelo que o pequeno mosteiro 
foi abandonado: parte das religiosas seguiu para Santo 
André, em Vila Franca do Campo, e as restantes en-
caminharam-se a 23 de abril de 1540 para o Mosteiro 
da Esperança, em Ponta Delgada, acabado de fundar, 
onde ficou guardada a imagem oferecida pelo papa.
A construção do mosteiro que recebeu a primeira co-

munidade de religiosas de Ponta Delgada, foi inicia-
da pelo capitão donatário Rui Gonçalves da Câmara, 
após o terramoto que a 20 de outubro de 1522 arrasou 
Vila Franca do Campo.
No ano de 1700 a ilha micaelense foi sacudida por 

fortes e repetidos tremores de terra. Dado que eles 
não cessavam, as comunidades religiosas, confrarias, 
nobreza e habitantes de S. Miguel realizaram a 11 de 
abril aquela que é considerada a primeira procissão 

com a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres.
O Senhor Santo Cristo dos Milagres, popularmente 

referido apenas como Senhor Santo Cristo ou Santo 
Cristo dos Milagres, é uma peça de arte sacra cultua-
da no Convento de Nossa Senhora da Esperança, na 

cidade e concelho de Ponta Delgada, na ilha de São 
Miguel nos Açores. Em Montreal e outras cidades do 
Canadá, Estados Unidos da América e Bermudas nas 
comunidades açorianas ali residentes existem réplicas 
da imagem do Santo Cristo. As festas em honra do Se-
nhor Santo Cristo dos Milagres em Montreal realizam-
-se no fim-de-semana da segunda feira do feriado, Vic-
toria Day (em Francês: Fête de la Reine). É um feriado 
nacional no Canadá celebrado na última segunda-feira 
antes de 25 de maio em honra ao aniversário da rainha 
Vitória do Reino Unido. A data é, simultaneamente, 
aniversário oficial da Rainha do Canadá, além de ser 
visto informalmente como o início do verão do país.
O feriado tem sido observado desde antes da forma-

ção do Canadá, originalmente caindo no aniversário 
real do soberano. Em Quebeque, no mesmo dia, foi 
desde a Revolução Tranquila, extra-oficialmente co-
nhecida como Adam Dollard-des-Ormeaux até 2003, 
quando a legislação provincial oficialmente batizou na 
mesma data do Victoria o National Patriots Day. É um 
feriado estatutário federal, bem como em seis das dez 

províncias do Canadá e três de seus territórios
Na ilha de São Miguel é nos dias em torno do quinto 

domingo após a Páscoa, dia em que se procede à gran-
de procissão, terminando na quinta-feira da Ascensão. 
Constituem a maior e mais antiga devoção que se rea-
liza no país, e que só encontra paralelo com a devoção 
popular expressa no Santuário da Mãe Soberana, em 

Mário Carvalho
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TEMOS COZINHEIRO !

514•376•BOLA
514.376.2652

8042, boul. St-Michel
Montréal (Québec) H1Z 3E1
Satellite - Écran géant - Événements sportifs
Ouvert de 6 AM à 3 AM

Pequenos almoços a partir das 5:30 AM
–––

Pratos típicos portugueses:
Bacalhau à Braz, ensopado de borrego, 

feijoada à transmontana, cozido e muito mais !
–––

Grande facilidade de estacionamento !

A partir do 
21 de maio

ALmOçOs
Incluindo sopa, prato, 

sobremesa e café 

10 $A PArtir
DE
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COMUniDADE

Chegando a porta dos 60 anos da comunidade 
portuguesa em Montreal, o jornal A Voz de 

Portugal marcou em destaque a história da nossa 
comunidade através dos editoriais do nosso dire-
tor Manuel de Sequeira Rodrigues. 
Hoje queremos marcar uma das primeiras associa-

ções que foi formada na década 70. O Clube Profis-
sionais de Caçadores de Montreal, cujo logo aqui 

publicamos. Caçava-se aos sábados ou  domingos e 
a patuscada era feita na cave do 4059 rua Hotel de 
Ville. Gostaríamos de entrar em contacto com mem-
bros desse grupo, afim de recolher-mos mais deta-
lhes sobre as suas actividades. Caro leitor se fez parte 
deste clube, apreciávamos se nos pudesse contactar 
para dar a conhecer aos nossos atuais leitores, como 
se organizavam socialmente alguns dos nossos en-
contros. Telefone. 514-284-1813 E-mail: admin@
avozdeportugal.com.

clube proFissioNais De 
caçaDores De moNtreal, homeNagem De sauDaDe

Apesar da dureza e da dor inqualificável de te ter 
pedido, penso que é fundamental crescer com a des-
graça e dela extrair lições. Compreendo melhor agora 
que, apesar de insistirmos em comandar o nosso bar-
co, porque achamos que temos uma ideia acerca de 
onde devemos ir, a “verdade” é que muita da nossa 
pilotagem é em vão – não porque o barco não respon-
da e não porque não sejamos capazes de descobrir o 
nosso destino, mas porque o futuro é, fundamental-
mente, imprevisível!
Pensando no que dissemos, fizemos e sentimos, 

constato que os momentos de história aqui na terra 
foram mais grandiosos do que pequenos.
Eles aí estão Zé, os nossos netinhos tão lindos e 

maravilhosos (Giuliano, Leila, Skyla e Sofia). Quem 
me dera que os visses! Quero crer que os vejas aí de 
cima. O ano passado o doutor deixou-te vir a casa 
para passares o dia de anos de uma das netinhas, a 
“tua” Leila. Como estavas contente. Prometeste que 
te ias curar para os veres crescer, mas Alguém não 
quis. Vou cuidar deles... e, deixar-te descansar em 
paz com a certeza que jamais nos esqueceremos de ti.
Homenagem de saudade que se mantém e perdura 

na atualidade e no tempo. Enquanto viver, farei me-
mória de ti. No computador ainda está a tua fotogra-
fia em pano de fundo. Tentei apagá-la mas o amor 
ainda está cá dentro. Também tentei fazer o mesmo 
ao teu nº de telefone e não fui capaz.
Partiste e deixaste-me mais leve, com o pedaço que 

de mim levaste, contudo, deixaste-me mais pesada 
com as saudades que de ti carrego!
Partiste! Partiste para ocupar o melhor dos lugares 

que só são reservados a quem tudo fez na vida para o 

ganhar! E tu conseguiste!
Fica entre toda a tristeza da partida, a alegria de que 

só partiste fisicamente.
Sei que partiste! Sei que não vou mais ouvir a tua 

voz! Sei que não vou mais poder apertar a tua mão! 
Sei que não vou mais poder contar com a tua for-
ça! Sei!… Mas porque recordar é viver e porque tu 
o mereces, também sei que não morreste, vives! Par-
tiste… deixando saudades a todos, contudo sei que 
continuas a olhar por nós.
Até sempre amor!

natércia Rodrigues

Sábado 8 Junho / Samedi 8 Juin
19h30 : Reza do Terco / Prière du chapelet

20h30 : Comida tradicional - carne guisada, sumo e vinho
 Repas traditionnel - Viande braisée, jus et vin
 Animação musical / Animation musicale

PROCISSÃO / PROCESSION
Domingo 9 Junho / Dimanche 9 Juin

11h00 : Ponto de encontro para o começo da procissão
 Point de rencontre pour le début de la procession
 Saída com a banda / Départ avec la fanfare 
 Filarmónica Portuguesa de Montreal e 
 Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval no / du 
 Centro Comunitário Espírito Santo Anjou
 (8672, rue De Forbin-Janson, Montreal, QC H1K 2J9)

12h00 : Partida em direcção da / Départ en direction de
 Igreja Notre Dame d’Anjou (8200 Place de l’Eglise, Anjou)

13h00 : Celebração da Missa e da Coroação
 Célébration de la messe et couronnement

14h00 : Saída para a / Départ vers 
 Arena Chenier (8200 avenue Chenier, Anjou)

15h00 : Benção da carne e do pão / Bénédiction de la viande et du pain
 Serão servidas as sopas tradicionais do Divino Espírito Santo
 La soupe traditionnelle du Divino Espírito Santo sera servie

17h00 : Animação musical / Animation musicale

Contact: Humberto Cabral
514-793-0159 / 514-353-1550

Programa das Festas / Programme des activités

Grandes Festas do
Espírito Santo 

       Anjou 2013
Benvindo à todos ! / Bienvenue à tous!

Sábado 25 Maio / Samedi 25 Mai
Distribuição das pensões / Distribution des pensions

Sábado 1 Junho / Samedi 1 Juin
Escolha dos bezerros / Choix des veaux

Abbatoir Clément Poissant (182A rang St André, Saint-Philippe)
Grelhados/Grillades - sardinhas, bifanas, vinho

Festa animada / Fête animée
ARTISTAS

Jimmy Faria

Jomani

Jason Coroa
Fatima Miguel
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A minha família estava destinada á miséria.Tudo por causa de uma praga,da qual não
éramos capazes de nos livrar.Hoje,graças ao SHAMAN INDIO.pudemos afirmar que
estamos livres dessa má influência.Do mesmo modo o SHAMAN deu-nos a conhecer
quem estava por trás desta calamidade. CAROLD

Tivémos um casamento fantástico nas Caraíbas.Tudo ia pelo melhor no nosso casamento,até ao
dia que o meu marido,mudou completamente.Graças ao SHAMAN que descobriu a cara da q p ç q
pessoa que rogou este ritual negro sobre o meu marido,agora somos felizes de novo. JULY 

O prognóstico do SHAMAN estava certinho , ele disse-me a verdadeira razão da minha
desgraça e deu me os bons conselhos para ter sucesso na minha relação pessoal e na minhadesgraça e deu-me os bons conselhos para ter sucesso na minha relação pessoal e na minha
situação financeira.Para mim foi uma experiência que mudou a minha vida.Obrigado SHAMAN. 
ANAS.  

Tenho uma linda família e uma filha fantástica que estava muito bem na vida,até
conhecer alguém que a introduziu nas drogas e desde então a sua vida tem ido para oconhecer alguém que a introduziu nas drogas e desde então a sua vida tem ido para o 
fundo.Obrigado SHAMAN pela tua medicina natural que curou a minha filha. NINA

Os últimos dois anos foram para nós um pesadelo Nada nos corria bem.Mas graças a 
Deus pudemos gritar vitória e celebrar,porque toda a influência diabólica foi vencida
e hoje estamos limpos e bem preparados.Obrigado SHAMAN,família SLATER.

Foi muito bom conhecer o SHAMAN.Ele disse-me que eu ia ter uma boas oportunidades e 
muito avanço na minha carreira.Também me disse que eu ia ter a sorte de trabalhar numa
companhia bem conhecida e sabem o quê ? Recebi uma oferta para trabalhar numa das 
melhores emprezas do Canada e estou já a trabalhar com eles.Obrigado JEAN BATISTE.
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quem estava por trás desta calamidade. CAROLD

Tivémos um casamento fantástico nas Caraíbas.Tudo ia pelo melhor no nosso casamento,até ao
dia que o meu marido,mudou completamente.Graças ao SHAMAN que descobriu a cara da q p ç q
pessoa que rogou este ritual negro sobre o meu marido,agora somos felizes de novo. JULY 

O prognóstico do SHAMAN estava certinho , ele disse-me a verdadeira razão da minha
desgraça e deu me os bons conselhos para ter sucesso na minha relação pessoal e na minhadesgraça e deu-me os bons conselhos para ter sucesso na minha relação pessoal e na minha
situação financeira.Para mim foi uma experiência que mudou a minha vida.Obrigado SHAMAN. 
ANAS.  

Tenho uma linda família e uma filha fantástica que estava muito bem na vida,até
conhecer alguém que a introduziu nas drogas e desde então a sua vida tem ido para oconhecer alguém que a introduziu nas drogas e desde então a sua vida tem ido para o 
fundo.Obrigado SHAMAN pela tua medicina natural que curou a minha filha. NINA

Os últimos dois anos foram para nós um pesadelo Nada nos corria bem.Mas graças a 
Deus pudemos gritar vitória e celebrar,porque toda a influência diabólica foi vencida
e hoje estamos limpos e bem preparados.Obrigado SHAMAN,família SLATER.

Foi muito bom conhecer o SHAMAN.Ele disse-me que eu ia ter uma boas oportunidades e 
muito avanço na minha carreira.Também me disse que eu ia ter a sorte de trabalhar numa
companhia bem conhecida e sabem o quê ? Recebi uma oferta para trabalhar numa das 
melhores emprezas do Canada e estou já a trabalhar com eles.Obrigado JEAN BATISTE.

A minha família estava destinada á miséria.Tudo por causa de uma praga,da qual não
éramos capazes de nos livrar.Hoje,graças ao SHAMAN INDIO.pudemos afirmar que
estamos livres dessa má influência.Do mesmo modo o SHAMAN deu-nos a conhecer
quem estava por trás desta calamidade. CAROLD

Tivémos um casamento fantástico nas Caraíbas.Tudo ia pelo melhor no nosso casamento,até ao
dia que o meu marido,mudou completamente.Graças ao SHAMAN que descobriu a cara da q p ç q
pessoa que rogou este ritual negro sobre o meu marido,agora somos felizes de novo. JULY 

O prognóstico do SHAMAN estava certinho , ele disse-me a verdadeira razão da minha
desgraça e deu me os bons conselhos para ter sucesso na minha relação pessoal e na minhadesgraça e deu-me os bons conselhos para ter sucesso na minha relação pessoal e na minha
situação financeira.Para mim foi uma experiência que mudou a minha vida.Obrigado SHAMAN. 
ANAS.  

Tenho uma linda família e uma filha fantástica que estava muito bem na vida,até
conhecer alguém que a introduziu nas drogas e desde então a sua vida tem ido para oconhecer alguém que a introduziu nas drogas e desde então a sua vida tem ido para o 
fundo.Obrigado SHAMAN pela tua medicina natural que curou a minha filha. NINA

Os últimos dois anos foram para nós um pesadelo Nada nos corria bem.Mas graças a 
Deus pudemos gritar vitória e celebrar,porque toda a influência diabólica foi vencida
e hoje estamos limpos e bem preparados.Obrigado SHAMAN,família SLATER.

Foi muito bom conhecer o SHAMAN.Ele disse-me que eu ia ter uma boas oportunidades e 
muito avanço na minha carreira.Também me disse que eu ia ter a sorte de trabalhar numa
companhia bem conhecida e sabem o quê ? Recebi uma oferta para trabalhar numa das 
melhores emprezas do Canada e estou já a trabalhar com eles.Obrigado JEAN BATISTE.

A minha família estava destinada á miséria.Tudo por 
causa de uma praga, da qual não éramos capazes de nos 
livrar. Hoje, graças ao SHAMAN INDIO. pudemos afir-
mar que estamos livres dessa má influência. Do mesmo 
modo o sHAmAN deu-nos a conhecer quem  estava por 
trás desta calamidade. cArOlD

Tivémos um casamento fantástico nas caraíbas. Tudo ia 
pelo melhor no nosso casamento, até ao dia que o meu 
marido, mudou completamente. graças ao sHAmAN que 
descobriu a cara da pessoa que rogou este ritual negro 
sobre o meu marido, agora somos felizes de novo. julY 

O prognóstico do sHAmAN estava certinho , ele disse-
-me a verdadeira razão da minha desgraça e deu-me os 
bons conselhos para ter sucesso na minha relação pes-
soal e na minha situação financeira. Para mim foi uma 
experiência que mudou a minha vida. Obrigado sHA-
mAN. ANAs.

Tenho uma linda família e uma filha fantástica que esta-
va muito bem na vida, até conhecer alguém que a intro-
duziu nas drogas e desde então a sua vida tem ido para 
o fundo. Obrigado sHAmAN pela tua medicina natural 
que curou a minha filha. NINA

Os últimos dois anos foram para nós um pesadelo Nada 
nos corria bem. mas graças a Deus pudemos gritar vi-
tória e celebrar, porque toda a influência diabólica foi 
vencida e hoje estamos limpos e bem preparados.
Obrigado sHAmAN, família  slATEr.

foi muito bom conhecer o sHAmAN.Ele disse-me que 
eu ia ter uma boas oportunidades e muito avanço na 
minha carreira.Também me disse que eu ia ter a sorte 
de trabalhar numa companhia bem conhecida e sabem 
o quê? recebi uma oferta para trabalhar numa das me-
lhores emprezas do canada e estou já a trabalhar com 
eles. Obrigado jEAN bATIsTE.
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DESCOBRinDO PORTUGAL

Vila nova de foz Côa é uma cidade portugue-
sa, pertencente ao Distrito da Guarda, Região 

norte e sub-região do Douro, com cerca de 3 100 
habitantes. foz Côa, Meda e Pinhel compartem 
vestígios de arte rupestre do Vale do Côa/Parque 
Arqueológico.
Vila Nova de Foz Côa recebeu o seu primeiro foral 

em 1299, concedido por D. Dinis, tendo sido renova-
do pelo mesmo monarca em 1314. Em 1514, foi con-
cebido um novo foral por D. Manuel I. No concelho 
destacam-se vários monumentos entre os quais estes 
três Monumentos Nacionais: o castelo de Numão, o 
Pelourinho de Vila Nova de Foz Côa e a Igreja Matriz 
da mesma vila, com uma fachada manuelina.
É sede de um município com 395,88 km² de área e 7 

312 habitantes (2011), subdividido em 17 freguesias. 
O município é limitado a norte pelos municípios de 
Carrazeda de Ansiães e Torre de Moncorvo, a nor-
deste por Freixo de Espada à Cinta, a sueste por Fi-
gueira de Castelo Rodrigo e Pinhel, a sul por Meda e 
a oeste por Penedono e São João da Pesqueira.
UM  POUCO DA HiSTÓRiA
Nas suas raízes, Vila Nova de Foz Côa encontra o 

homem paleolítico que, com modestos artefactos, 
vincou na dureza do xisto ambições e projectos do 
seu universo espiritual e material, fazendo deste san-
tuário o maior museu de arte rupestre ao ar livre, hoje 
Património da Humanidade.
Os vestígios da ocupação humana, mais ou menos 

intensa, prolongam-se pelos tempos castrejos e ro-
manos. Os escassos testemunhos do período suevo-
-visigótico e árabe garantem, contudo, a continuidade 
dos núcleos populacionais. Contrariando as vicissitu-
des próprias das terras fronteiriças nestas paragens, 
a vida comunitária revelou-se regular e contínua, a 
partir do século X.

O interesse régio e senhorial, no sentido de promo-
ver o povoamento e desenvolvimento desta região, 
foi confirmado através da concessão de cartas de fo-
ral aos habitantes das povoações, conferindo-lhes im-
portância jurídico-administrativa. No Séc. XIX, ape-
sar de ter sido cenário de desordens, de perseguições 
e lutas fraticidas (a guerrilha dos Marçais espalhou 
o terror na região) que acompanharam a implemen-
tação do liberalismo, a vila de Foz Côa assumiu a 
liderança do concelho, após vários condicionalismos 
que justificaram a substituição ou absorção de algu-
mas sedes concelhias, nomeadamente as múltiplas 
reformas administrativas oitocentistas. Não obstante, 
os oito pelourinhos que resistem desde então, na área 
do actual concelho, testemunham a autonomia muni-
cipal e são o símbolo da ancestral vida comunitária 
na Região.

vila Nova De FoZ côa
No termo da freguesia de Mós do Douro encontrá-

mos vestígios de ocupação milenar nos lugares de 
Campanas e Castelo Velho. Tratar-se-ão de pequenos 
povoados fortificados da Idade do Bronze, a avaliar 
pelas notícias de achados que chegaram até nós.
Em 1380, o concelho de Numão reuniu para nomear 

o seu procurador às cortes de Torres Novas. Segundo 
a procuração, coube essa incumbência a João Eanes, 
da aldeia das Mós. No mesmo documento assina ain-
da, como testemunha, Gonçalo Martins, também das 
Mós.
Tinha a freguesia no século XVI um núcleo popula-

cional de certa importância, 52 moradores segundo o 
censo de 1527, que pagavam à sua abadia uma renda 
de 20.000 réis no segundo quartel do século. Ainda 
no campo dos rendimentos eclesiásticos, sabe-se que 
o Bispo cobrava aqui a taxa de 2.000 réis por direitos 
de confirmação dos párocos.
Em meados do século XVI, a igreja das Mós era 

dos Condes de Marialva, a quem pertencia o direito 
de nomear os párocos. Posteriormente, uma bula de 
14 de Março de 1583, permitiu a transferência da sua 
posse para a Universidade de Coimbra, ficando as 
suas rendas a reverter para os cofres universitários. 
Recorde-se que na época era comum as universida-
des possuírem os seus próprios rendimentos, o que 
lhes permitia serem autónomas financeiramente. A 
ligação à Universidade coimbrã ainda hoje é visível 
em numerosas epígrafes a indicarem os limites das 
propriedades universitárias.
No século XVIII uma família enobrecida marcou 

certamente a economia da aldeia, florescendo gra-
ças ao aproveitamento do Sumagre, da cultura da vi-
nha, azeite e amêndoa. Já em 24 de Março de 1758 
o Abade de Mós, respondendo ao inquérito mandado 
elaborar pelo marquês de Pombal, em todo o reino, 
respondia assim: “Os frutos desta terra que os mo-
radores recolhem com maior abundância são azeite, 
pão de trigo, centeio, cevada, lentilhas, sumagre, vi-
nho, amêndoas, cebolo; o pão e o vinho é o melhor.”
Desses tempos chegou até nós uma casa apalaça-

da, com brasão, conhecido por Solar dos Assecas. 
Pertenceu ao primeiro Barão de Foz Côa, Francisco 
António Campos e foi posteriormente adquirida pela 
família Gaspar.

O crescimento populacional verificado entre os sé-
culos XIX e XX deve-se, certamente, à linha férrea 
do Douro, à construção da estação de Freixo e à gran-
de ocupação que foi dada, aos moradores de Mós, 
pelos Caminhos de Ferro Portugueses.
Em 1854 deixa de pertencer ao concelho de Freixo 

de Numão e integra concelho de Vila Nova de Foz 
Côa.
Para mais pormenores sobre a história desta terra e 

destas gentes laboriosas, nada melhor que remeter-
mos os nossos leitores para a Monografia elaborada 
por Dr. Joaquim Castelinho.
Elevada à categoria de cidade em 12 de Julho de 

1997, visitar Vila Nova de Foz Coa é redescobrir a 
nossa história, é acompanhar o processo milenar que 
desvenda o património artístico e cultural em com-
plementaridade com a rusticidade e a beleza paisagís-
tica que a região encerra e que merece a sua fruição.

gentílico  Foz-coense
área  395,88 km²
população  7 312 hab. (2011)
Densidade populacional 18,47 hab./km²
N.º de freguesias  17
presidente da
câmara municipal  Gustavo deSousa 
 Duarte (Eng.) - P.S.D
fundação do município  1299
região (NuTs II)  Norte
sub-região (NuTs III)  Douro
Distrito  Guarda
Antiga província  Trás-os-Montes
 e Alto Douro
feriado municipal  21 de Maio
código postal  5150
Sítio oficial  http://www.cm-fozcoa.pt
Endereço de
correio electrónico  correio@cm-fozcoa.pt

BRASãO

infORMAçõES

OnDE SiTUA-SE...
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estação espacial iNterNacioNal 
troca WiNDoWs por liNux
Todas as máquinas a bordo da Estação Espa-

cial internacional vão operar com sistemas 
operativos de código aberto. Os últimos PCs com 
Windows XP serão alterados para Debian 6.
A United Space Alliance e a NASA, entidades que 

coordenam a missão da Estação Espacial Interna-
cional (ISS), anunciaram que deixaram de usar o 

Windows e passaram os computadores para Linux: 
«Migrámos funções chave do Windows para o Linux 
porque precisamos de um sistema operativo que seja 
estável e fiável», cita o Extreme Tech.
Nesta última vaga, «dezenas de portáteis» vão ser 

alterados para um sistema operativo de código aber-
to. Os restantes sistemas a bordo da ISS já correm em 
algumas versões do Linux, como RedHat ou Scien-
tific Linux.
Recorde-se que várias entidades científicas, como 

os laboratórios do CERN, a NASA ou a SpaceX já 
operam com Linux e o motivo é invariavelmente a 
estabilidade que este sistema oferece.
A principal razão para a mudança neste caso, além 

da estabilidade, é que os engenheiros espaciais pre-
cisavam de um sistema que pudesse ser controlado 
internamente: «se precisarmos de um patch, de um 
ajuste ou de nos adaptarmos, conseguimos», explica 
Keith Chuvala, da United Space Alliance.
Tudo indica que as aplicações usadas pelos astro-

nautas a bordo tenham sido reescritas de Win32 para 
Linux e que não estejam a ser corridas através de 
emuladores como o Wine. Os astronautas e cosmo-
nautas vão receber formação da Linux Foundation.

LAZER

microsoFt coNFirma: 
WiNDoWs 8.1 vai
chegar este aNo

É dos segredos mais mal guardados das Ti no 
momento. A Microsoft acaba de confirmar 

que o projeto com o nome de código Blue é na rea-
lidade uma atualização gratuita (Windows 8.1) 
que vai estar disponível ainda este ano.
A revelação foi feita pela responsável financeira 

do Windows, Tami Reiller, durante uma conferência 
promovida pela JP Morgan. A atualização vai ser gra-
tuita e vai estar disponível a partir do ecrã inicial do 
Windows 8. Ainda não há datas de lançamento de-
finidas, mas sabe-se que em junho a Microsoft vai 
disponibilizar uma versão preview gratuitamente, no 
início da Build 2013, noticia o Engadget.
Espera-se que o Windows 8.1 chegue para a versão 

completa e para a versão RT e que esteja disponível 
para todos os dispositivos desde os tablets mais pe-
quenos até aos desktops.

aNDroiD cresce para as 
900 milhões De ativações
no evento Google i/O, que está a decorrer neste 
momento nos EUA, a Google apresentou os mais 
recentes números do ecossistema Android, bem 
como a novidade Play Games.

Sundar Pichai, da Google, 
disse no evento I/O que fo-
ram ativados 900 milhões 
de dispositivos Android 
desde que o sistema opera-
tivo foi lançado há cerca de 

quatro anos. Pichai também mencionou alguns nú-
meros relativos à loja Play: mais de 49 mil milhões 
de apps foram instaladas até agora, 2,5 mil milhões 
das quais só no mês passado.
Também foram reveladas novidades no campo dos 

jogos. A app Play Games permite aos programadores 
criar listas com as melhores pontuações, achievments 
ou a possibilidade de gravar os jogos para a nuvem.

Facebook laNça emoticoNs
baseaDos em teoria De DarWiN
Um psicólogo da Universidade de Berkeley, um 

ilustrador da Pixar, Darwin e a teoria da ex-
pressão das emoções – todos juntos numa propos-
ta de trabalho do facebook, que acabou por gerar 
50 novo.

Os emoticons já fazem parte da história da Inter-
net – mas será que representam fielmente o estado de 
espírito dos internautas? No Facebook, a questão co-
meçou por intrigar Arturo Bejar, um matemático que 
trabalha para maior rede social da Web, e depressa 
ganhou contornos de desafio. Com base em algumas 
queixas e dúvidas enviadas por internautas, Bejar de-
cidiu recorrer aos préstimos de Dacher Keltner, um 
professor de psicologia da Universidade de Berkeley, 
com trabalho realizado na área das redes sociais.
Por sua vez, Keltner recorreu aos conhecimentos de 

Charles Darwin, que começaram a ser divulgados em 
1872, com a publicação do livro “The Expression of 

the Emotions in Man and Animals” (tradução possí-
vel do título: «A expressão de emoções no homem e 
nos animais»). Neste livro, estão identificadas mais 
de 50 expressões de emoções classificadas como uni-
versais – e foram estas expressões que serviram de 

base ao trabalho do ilustrador Matt Jones, que 
tem no currículo o desenho do herói animado 
Finch, dos estúdios Pixar.
Segundo a Popular Science, psicólogo e ilus-

trador já deram por terminada a missão de 
desenhar os 50 emoticons com base nas in-
vestigações de Darwin. Para já, apenas 16 dos 
novos emoticons deverão ser disponibilizados 
no sistema de mensagens que o Facebook dis-
ponibiliza na versão app de telemóveis.
Mais do que apenas acrescentar novos esta-

dos de espírito aos emoticons já conhecidos, 
psicólogo e ilustrador tentaram recriar emoti-
cons que pudessem ser entendidos sem gran-
de esforço de interpretação pelos internautas. 
Um desafio que sempre limitou parte do efeito 

produzido pelos emoticons, por exigirem o uso de 
imagens alusivas a expressões não-verbais que são 
inseridas, de acordo com um determinado código 
socialmente aceite, a meio de textos produzidos pe-
los internautas. Os 50 novos emoticons tiveram por 
base algumas categorias: boa disposição, felicidade, 
risos, amor maternal, vergonha, negação, afirmação, 
surpresa e contemplação são alguns dos estados de 
espírito que constam no caderninho de rascunhos de 
Matt Jones. Entre os novos emoticons criados, des-
taque para a simpatia, expressão de embaraço, ou 
de agradecimento/reconhecimento, que nem sempre 
eram valorizadas pela “antiga” lista de emoticons. 

aDobe leva o poDer Do 
photoshop touch para 
os telemóveis
A Adobe disponibilizou a nova versão do Adobe 

´Photoshop Touch´, optimizada para iPhone, 
iPod touch e smartphones Android. Inspirada na ver-

são de grande sucesso Photoshop Touch para tablet, 
esta app traz as principais funcionalidades da versão 
desktop do software Photoshop para os dispositivos 
móveis e oferece funcionalidades e gestos baseados 
no toque intuitivos similares.
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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

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

IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

RESTAURANTES

Câmbio do dólar canadiano
21 DE MAiO DE 2013

1 EURO = CAD 1.319130
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

QUINTA-fEIRA 23 DE MAIO
- fRANCISCO SALVADOR
  fALA DA CÁPSULA DO TEMPO
- fESTA DO jUBILEU EM LAVAL

SÁBADO 25 DE MAIO
- ALIMENTOS MARTINS ExISTEM hÁ 25 ANOS
- DOMINGA NA fAMíLIA CâMARA SILVA

Bell fibe: 880
Videotron: 255

CLíNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

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

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

fOTOGRAfIA

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

CANALIZADOR
RS PLOMBERIE
7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito         514.725.6531
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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

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

ALUGA-SE

EMPREGOS

Belo cottage destacado dos dois lados, 
construído em 2003. 3 quartos fechados. 
Chão em madeira. Cave completamente 
acabada. Situado num sítio residencial e 
tranquilo. $309,000

Magnífico condo estilo ‘’loft’’ num prédio 
industrial convertido em condos em 2007. 
Espaçoso e cheio de luz devido às grandes 
janelas, oferece-lhe 900pc. Entrada priva-
da e em dois andares. Terrasso comun no 
teto. vAlE umA vIsITA ! $289,000

Jeitoso condo aberto estilo “loft” 940 pc, 
no último andar. 1 quarto fechado. Gran-
de esplanada privada. Chão em madeira. 

muito interessante! $299,000

A campanha no West Island! Bela casa situa-
do perto do lago, serviços e transportes numa 
rua muito tranquila. Bungalow de 4+1qtos fe-
chados, Lareira no salão. Belo quintal. Casa 
familial. venham ver! $289,000

Condo completamente renovado com 900 
pc. 1 quarto fechado. Muito bem situado. 
Chão de madeira. Interessante para um 
casal ou uma pessoa só. $199,900

Super apartamento a alugar, novo, nunca 
habitado! 4½ no 8º andar. Com ar con-
dicionado. 2 quartos fechados. A dois 
passos do Metro Montmorency. Inclui os 
5 electrodomésticos. 1075$/mês.

VEnDiDO

precisa-se de pessoas 
trabalhadoras no do-
mínio do “pavé-uni” 
para “pose, muret, 
tour de piscine” e etc.

johanne
450-628-5472

jArDINs DEs bEAux-rÊvEs
Companhia paisagista pro-
cura homens com 5 anos de 
experiência para trabalhar em 
“Pavé-uni” assim como artesão 
em pedra natural. Bom salário.

514-554-0213 ou
450-641-7389

EMPREGOS

Precisa-se de Conductores
para carros funerários

e cangalheiros.
514-640-4270

URGENTE
Precisa-se de pessoa com 
experiência para a grelha, 
e outra que faça a limpeza 
geral e limpe pratos.

aNtoiNe:
514-688-1015

Homem para manuten-
ção geral de escritórios 
comerciais, para compa-
nhia imobiliária, a tempo 

inteiro. 
514-355-7171 ou
info@plexon.ca

Precisa-se de pessoas para 
trabalhar na construção com 
um pouco de experiência em 
cimento, “pavé-uni” e asfalto.

514-688-9972

Precisa-se de conductor de ca-
mião com carta de condução 
class 5.

514-977-3248

Precisa-se de pessoas 
para trabalhar em paisa-
gista na “rive sud”. Com ou 
sem experiência.

514-244-5138 ou
450-462-2558

Pecisa-se de trabalhadores 
para “Pavé-uni” e asfalto. Com 
5 anos de experiência e licen-
sa de condução de class 5.

514-804-8789.

vENDA DE sucEssÃO
Conjunto de quarto estilo Bar-
roco, mogno, grande armário 
com cinco portas e espelho. 
Secretária com tampo em 
mármore cor chocolate e dois 
pequenos móveis de canto. 
Cama com cabeceira, tama-
nho Queen, grande espelho 
no móvel. Total de 7 peças, 
$2,300.00, preço a negociar.

joe: 514-816-0873
ou 514-830-7705

A companhia Vêtements St- 
Laurent precisa de operado-
ras de máquina para casacos 
de senhora, a tempo inteiro, 
39 horas por semana, boas 
condições, ar condicionado na 
fábrica. Precisamos de pes-
soas para passarem a ferro em 
prensa para casacos.

carmen 
514-387-4257

VENDE-SE

família jovem procura pessoa para ajudar, à volta de 
20horas semanais. perto do metro sauvé, Ahuntsic. so-
mos profissionais, ocupados, procuramos pessoa séria 

e pontual, para tomar conta da casa e se ocupar das 
nossas três crianças 2 (meninas); 7 e 8 anos (rapaz). 

família respeitosa e acolhedora. 
De segunda-feira a sexta-feira, das 16horas às 19horas 

para ir buscar as crianças, organizar 
os deveres escolares e preparar refeição.

Horário flexível para a limpeza. 
carta de condução (carro não necessário).

férias de verão (2-3 semanas) Natal e férias escolares.
contactar benoit no (514) 848-1406 

ou Eve no (514) 448-9807 

Golf Métropolitain Anjou preci-
sa de pessoa para limpar pra-
tos a tempo inteiro com expe-
riência.

Enviar cv pelo fax 
514-353-3202

Centro de costura e lavandaria, 
precisa de empregada de bal-
cão e saber um pouco de cos-
tura. Deve falar francês.

contatar: maria
514-843-3042

† francisco manuel ribeiro
Faleceu em Montreal no dia 18 de maio 
de 2013 o Sr. Francisco Manuel Ribei-
ro, com 93 anos de idade, natural de 
Tornada, Caldas da Rainha, Portugal, 
esposo da já falecida senhora Ascen-
ção Constantino. Deixa na dor suas fi-
lhas Maria Luisa (Luis de Sousa), Ofélia 
Ribeiro. Seus netos Ana Paula (Steven 
Melo), Daniel de Sousa, seu bisneto Ju-
lian Henrique Melo, sua irmã Graciete 
Maria (Valentin Branco), seu cunhado 
José Constantino, 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 terá lugar hoje, quarta-feira, dia 22 de maio das 9h00 
às 11h00. A missa de corpo presente será hoje às 11h30 na 
Igreja Santa Cruz. Vai ser sepultado no cemitério Repos St-
-François D’Assisse. Renovam com profunda saudade a missa 
do sétimo dia que vai ser realizada quinta-feira dia 23 de maio 
às 18h30 na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas 
que, de qualquer forma, se lhes associaram neste momento de 
dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam

† Irene cacela martins
Faleceu em Montreal no dia 20 de maio 
de 2013 a Senhora Irene Cacela Mar-
tins, com 81 anos de idade, natural de 
Reguengo, Fatal, Batalha, Leiria, Portu-
gal, esposa da já falecido senhor José 
Pinho. Deixa na dor suas filhas Helena 
(Gaetan Giguère), Lucy, seu filho Da-
niel (Otília Carrasqueira), seus netos/as 
Jason, Stacy, Natacha e Vanessa. Sua 
irmã Fernanda. Seu cunhado Carlos, 
sua cunhada Madalena, sobrinhos/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 terá lugar hoje, quarta-feira, dia 22 de maio das 
14h00 às 17h00 e das 19h às 22h. A missa de corpo presente 
vai se realizar amanhã, quinta-feira às 10h00 na Igreja Santa 
Cruz. Vai ser sepultada no cemitério Notre-Dames-des-Nei-
ges. Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia 
que vai ser realizada domingo dia 26 de maio às 12h00 na 
Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas 
que, de qualquer forma, se lhes associaram neste momento de 
dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam

À venda, conjunto de 3 
sofás, 2 mesinhas e uma 

mesa central para um 
salão com 2 candeeiros, 

1500$ pelo conjunto. 
514-355-8302

VENDE-SE

Precisa-se de pessoa para fa-
zer moldes “patternmaker” e 
estofador “upholster” para uma 
companhia de mobiliário.

linea p
rosie: 514-325-3636 #23

Novo condo à venda em St-
-Hubert. 4 1/2, tudo incluído, 
mobília de 2 qts, cozinha, salão 
e são todos de boa qualidade.

fernando Tavares, remax
514-898-2078
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LAZER

spirou já tem 75 aNos
nascido como paquete de hotel a 21 de Abril de 

1938, Spirou – palavra que significa esquilo 
em wallon – tornou-se rapidamente um viajante 
do mundo que vive grandes aventuras há 75 anos.
Mas, tão invulgar quanto a sua ocupação inicial foi 

a sua génese. Imaginado por Charles Dupuis, patrão 
da editora com o seu nome, para mascote de uma re-
vista que ainda hoje se publica e que é um dos úl-
timos bastiões do jornalismo infanto-juvenil, Spirou 
seria desenvolvido pelo francês Rob-Vel, que foi o 
seu responsável gráfico desde a sua estreia até 2 de 
Setembro de 1943.
Durante esse período – pela primeira vez reedita-

do integralmente este ano, no soberbo volume docu-
mental “Spirou par Rob-Vel” (Dupuis) - devido à sua 
mobilização para a II Guerra Mundial, seria substi-
tuído algumas vezes por outros desenhadores, entre 
os quais a sua esposa Blanche Dumoulin, também 
argumentista de muitas das suas aventuras iniciais.
Começando por protagonizar gags de uma página, 

o Spirou original, ainda em busca de definição, foi 
evoluindo sem rumo fixo, consoante as necessida-
des de cada episódio: traquina, espertalhão, patriota, 
fumador, apreciador de bom vinho, responsável por 
esquemas de honestidade duvidosa, cientista, ven-
tríloquo, detective, monarca, astronauta… - embora 
acabasse por se tornar no globetrotter aventureiro 
justo, intrépido e que faz tudo pelos amigos que hoje 
conhecemos.
Esta génese fez de Spirou um herói diferente de qua-

se todos os seus “contemporâneos” franco-belgas, 
sendo pertença da editora e não do seu criador. Por 
isso, ao longo das décadas, foram muitos os nomes 
que assumiram o seu destino.
Os mais importantes, sem dúvida, foram Jijé (en-

tre 1943 e 1946, com regressos pontuais em 1949 

e 1951) a quem se deve a criação de Fantasio, um 
jornalista solidário mas trapalhão e companheiro de 
aventuras de Spirou, e Franquin (1946-1968), que fez 
dele um dos maiores heróis dos quadradinhos pela 
equilibrada combinação de humor e aventura assente 
no seu traço nervoso e dinâmico, e que introduziu 
nas suas páginas o fantástico Marsupilami, Zantáfio, 
primo de Fantasio e vilão de serviço ou o genial e 
distraído Conde de Champignac.
Seguir-se-iam, sem grande rasgo nem génio – e pri-

vados do Marsupilami que Franquin levou consigo 
quando deixou Spirou – Fournier (até 1979) e Nic 
Broca e Raoul Cauvin (até 1983). A dupla seguinte 
seria Tome e Janry, que devolveram Spirou ao( gosto 
do)s leitores; a par da série principal, que assumiram 
até 1998, criaram também “O pequeno Spirou”, em 
1987, uma versão infantil e endiabrada do herói.
O novo século encontrou-o sob os auspícios de 

Morvan e Munuera, com algumas influências gráfi-
cas do manga e com uma temática mais adulta que 

lhe retirou popularidade.
Actualmente nas mãos de Vehlmann e Yoann, Spi-

rou em anos recentes foi também protagonista de di-
versos álbuns auto-conclusivos, muitas vezes situado 
fora do seu universo original.
Spirou estreou-se entre nós no Camarada, em Janei-

ro de 1959, rebaptizado Serapião; viria a ser igual-
mente Clarim, surgindo Fantasio como Flausino. A 
revista com o seu nome, teve duas vidas, ambas cur-
tas, na década de 1970. Praticamente todo editado em 
álbum em português, passou pelos catálogos da Ar-
cádia, Publica, Meribérica e ASA mas a jóia da coroa 
é “O Feiticeiro de Vila Nova de Mil Fungos”, editado 
pelo Camarada na década de 1960, com capa feita 
especialmente para a edição por Franquin.
Para assinalar esta data festiva, a Dupuis, para além 

da reedição integral das aventuras de Spirou por Rob-
-Vel, lançou um número especial da revista Spirou 
(no passado dia 17 ) e editou igualmente “La Galerie 
des Illustres”, um volume de 400 páginas com Spirou 
desenhado por 200 desenhadores.
No dia 23 o jornal Le Soir lança um número especial 

com todas as imagens da autoria de desenhadores do 
groom e, no mesmo dia, o Centre Belge de la Bande 
Dessinée inaugura a exposição “Spirou de main en 
main” que ficará patente até Outubro.

soluÇão dA seMAnA PAssAdA
Horizontais: 1. Sova, Fêvera. 2. Ara, Ri, Item. 3. Flutuar, Aba. 4. IA, Ra-
par, Ar. 5. Se, Oposto. 6. Cava, Alão. 7. Talado, Do. 8. Os, Sertã, Tu. 9. Ser, 
Maioral. 10. Saia, VA, Iça. 11. Ermida, Soar.
verticais: 1. Safio, Tosse. 2. Orla, Casear. 3. Vau, Sal, Rim. 4. Trevas, Ai. 
5. Rua, Adem. 6. Fiapo, Orava. 7. Rapa, Tia. 8. Vi, Roldão. 9. Eta, São, 
Rio. 10. Rebato, Taça. 11. Amaro, Pular.

HOrIzONTAIs: 1. Que tem por hábito fazer alguma coisa. Pei-
xe da família dos escômbridas da ordem dos acantopterígios. 2. 
Siso. Limalha. 3. Biscoito com a forma de S. Cheiro agradável. 
4. Graceja. Difusão de fluidos através de paredes porosas ou 
pouco permeáveis. 5. Qualquer abertura circular. Dirigia-se. Si-
nal gráfico que serve para nasalar a vogal a que se sobrepõe. 
6. Pequeno congro. Fruto deiscente das leguminosas. 7. Vísce-
ra dupla. A mim. Pássaro. 8. Em que há conexão. Aquelas. 9. 
Título dos descendentes de Mafoma. Rocha em fusão expelida 
pelos vulcões. 10. Curar. Sugar (o leite) da mãe ou da ama. 11. 
Verbal. Ser mitológico, metade mulher e metade peixe. 
vErTIcAIs: 1. Vestiras. Gravidade inerente aos corpos. 2. 
A si mesmo. Enfurecer. Grande massa de água salgada que 
cobre cerca de três quartas partes da superfície do Globo. 3. 
Nome da letra N. Lugar onde se exerce um ofício. 4. Essa coi-
sa. Desonesto. 5. Praça pública. 6. Ave pernalta corredora que 
se assemelha à avestruz. Doçura (fig.). 7. Vergonha. 8. Ajuste, 
combinação ou promessa recíproca entre duas ou mais pes-
soas que defendem opiniões contrárias, devendo aquele que 
não acertar dar aos outros o que for acordado previamente. Pôr 
ovos. 9. Saco pequeno e largo. Deseje. 10. Auroque. Transpor-
ta. Lamento. 11. Fluxo e refluxo (fig.). Reverência que se faz ao 
cumprimentar.
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lENDA DAs águAs DE AlmOfAlA (1)
Almofala foi em tempos terra de Mouros como o 
indica o significado do seu nome em árabe: “hoste 
ou arraial de Mouros”. Nesses tempos longínquos 
vivia em Almofala uma jovem muito bela chama-
da Salúquia que a todos fascinava e trazia presos 
aos seus caprichos, em completa submissão. Até 
que um dia um novo governador árabe jovem, bo-
nito e altivo veio chefiar aquela região e a todos 
pediu obediência completa na organização da de-
fesa na luta contra os cristãos. Todos baixaram 
as cabeças, excepto Salúquia que, habituada a 
não obedecer e a ser obedecida, lhe perguntou 
se ela também teria de obedecer. O governador 
inteirando-se do estranho poder de Salúquia, 
disse-lhe que se não obedecesse seria castigada. 
Desafiadora, Salúquia disse que se ele ousasse 
castigá-la seria amaldiçoado e, perante o ousado 
desafio, o governador mandou que lhe dessem 
seis vergastadas.

cONTINuAÇÃO NA próxImA EDIÇÃO
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DESPORTO

Chelsea 2-1 Everton
Liverpool 1-0 QPR

Man. City 2-3 Norwich City
Newcastle 0-1 Arsenal

Southampton 1-1 Stoke City
Swansea City 0-3 Fulham
Tottenham 1-0 Sunderland

West Bromwich 5-5 Man. United
West Ham 4-2 Reading

Wigan Athletic 2-2 Aston Villa

 p j v E D
1-man. united 89 38 28 5 5
2-man. city 78 38 23 9 6
3-Chelsea 75 38 22 9 7
4-Arsenal 73 38 21 10 7
5-Tottenham 72 38 21 9 8
6-Everton 63 38 16 15 7
7-Liverpool 61 38 16 13 9
8-West Bromwich 49 38 14 7 17
9-Swansea City  46 38 11 13 14
10-West Ham 46 38 12 10 16
11-Norwich City 44 38 10 14 14
12-Fulham 43 38 11 10 17
13-Stoke City 42 38 9 15 14
14-Southampton 41 38 9 14 15
15-Aston Villa 41 38 10 11 17
16-Newcastle 41 38 11 8 19
17-Sunderland 39 38 9 12 17
18-Wigan Athletic 36 38 9 9 20
19-Reading 28 38 6 10 22
20-QPR 25 38 4 13 21

Inglaterra
PremIer league

CAMPEONATOS EUROPEUS - RESULTADOS E CLASSIfICAçãO

Celta de Vigo 1-3 At. Madrid
Real Madrid 6-2 Málaga

Getafe 0-1 Valencia
Granada 3-0 Osasuna

Sevilla 1-2 Real Sociedad
Levante 2-3 Rayo Vallecano

Deportivo 2-0 Espanyol
Zaragoza 1-2 Athletic

Barcelona 2-1 Valladolid
Mallorca 1-0 Real Betis

 p j v E D
1-Barcelona 94 36 30 4 2
2-Real Madrid 81 36 25 6 5
3-At. Madrid 72 36 22 6 8
4-Real Sociedad 62 36 17 11 8
5-Valencia 62 36 18 8 10
6-Málaga 54 36 15 9 12
7-Real Betis 52 36 15 7 14
8-Rayo Vallecano 49 36 15 4 17
9-Sevilla 47 36 13 8 15
10-Getafe 47 36 13 8 15
11-Espanyol 44 36 11 11 14
12-Athletic 44 36 12 8 16
13-Valladolid 43 36 11 10 15
14-Levante 42 36 11 9 16
15-Granada 39 36 10 9 17
16-Osasuna 36 36 9 9 18
17-Deportivo 35 36 8 11 17
18-Zaragoza 34 36 9 7 20
19-Mallorca 32 36 8 8 20
20-Celta de Vigo 31 36 8 7 21

esPanha
lIga BBVa

Rennes 1-1 AC Ajaccio
Stade de Reims 1-0 Lorient

Troyes 1-0 Bordeaux
Montpellier 0-0 Lille

Saint-Étienne 2-0 Marseille
Nancy 1-2 Bastia

Paris SG 3-1 Brest
Sochaux 1-2 Toulouse

Évian TG 2-0 Valenciennes
Nice 1-1 Lyon

 p j v E D
1-paris sg 80 37 24 8 5
2-marseille 70 37 21 7 9
3-Lyon 64 37 18 10 9
4-Saint-Étienne 62 37 16 14 7
5-Lille 61 37 16 13 8
6-Nice 61 37 17 10 10
7-Lorient 53 37 14 11 12
8-Montpellier 52 37 15 7 15
9-Bordeaux 52 37 12 16 9
10-Toulouse 48 37 12 12 13
11-Rennes 46 37 13 7 17
12-Bastia 46 37 13 7 17
13-Valenciennes 45 37 11 12 14
14-Stade de Reims 42 37 10 12 15
15-Évian TG 40 37 10 10 17
16-AC Ajaccio 40 37 9 15 13
17-Sochaux 40 37 10 10 17
18-Troyes 37 37 8 13 16
19-Nancy 35 37 8 11 18
20-Brest 29 37 8 5 24

França
lIgue 1

Sampdoria 3-2 Juventus
Atalanta 2-2 Chievo
Bologna 0-0 Genoa
Torino 2-2 Catania

Pescara 1-5 Fiorentina
Cagliari 1-0 Lazio
Siena 1-2 Milan
Roma 2-1 Napoli

Palermo 1-3 Parma
Internazionale 2-5 Udinese

 p j v E D
1-juventus 87 38 27 6 5
2-Napoli 78 38 23 9 6
3-Milan  72 38 21 9 8
4-Fiorentina 70 38 21 7 10
5-Udinese 66 38 18 12 8
6-Roma 62 38 18 8 12
7-Lazio 61 38 18 7 13
8-Catania 56 38 15 11 12
9-Internazionale 54 38 16 6 16
10-Parma 49 38 13 10 15
11-Cagliari 47 38 12 11 15
12-Chievo 45 38 12 9 17
13-Bologna 44 38 11 11 16
14-Sampdoria  42 38 11 10 17
15-Atalanta 40 38 11 9 18
16-Torino 39 38 8 16 14
17-Genoa 38 38 8 14 16
18-Palermo 32 38 6 14 18
19-Siena 30 38 9 9 20
20-Pescara 22 38 6 4 28

ItálIa
serIe a

ueFa
euroPa league

lIga dos
       CamPeões

fINAl
sc brAgA 1-0 pOrTO

fINAl
DOmINgO

26 mAIO 2013 - 12H15
v. guImArÃEs vs bENfIcA

mEIAs-fINAIs 1ª Mão 2ª Mão

Bayern M.-Barcelona   4-0   3-0
B. Dortmund-R. Madrid   4-1   0-2

mEIAs-fINAIs 1ª Mão 2ª Mão 
Fenerbahçe -Benfica   1-0   1-3
FC Basel-Chelsea   1-2   1-3

fINAl
sábADO 25 mAIO 2013 - 14H45

bOrussIA DOrTmuND
vs

bAYErN müNcHEN

fINAl

QuArTA-fEIrA 15 mAIO 2013
bENfIcA 1-2 cHElsEA

Entre o dia em que Jesualdo Ferreira foi indigitado 
treinador do Sporting (7 de janeiro) e o momento do 
anúncio da saída (19 de maio) não chegaram a decor-
rer quatro meses e meio. A época 2012/13 fica marca-
da como a pior da história do clube levada a cabo por 
quatro treinadores (Sá Pinto, Oceano, Vercaurteren e 
Jesualdo).

40 treiNaDores e... 3 campeoNatos

sportiNg coNFirma leoNarDo jarDim
O Sporting confirmou, esta segunda-feira, que Leo-

nardo Jardim será o novo treinador da equipa leonina.
Em nota colocada no sítio oficial, o clube verde e 

branco assume que a nova estrutura técnica dos leões 
será apresentada hoje, 20 de maio, às 19h30 no audi-
tório Artur Agostinho, do Estádio José Alvalade.

Leia o comunicado oficial:
«A nova estrutura de futebol do Sporting vai ser 

apresentada hoje, 20 de Maio, às 19h30 no auditório 
Artur Agostinho, do Estádio José Alvalade.
Augusto Inácio, Virgílio Lopes e o novo treinador 

do futebol profissional Leonardo Jardim serão assim 
apresentados aos sócios e à comunicação social, nes-
te dia que marca uma nova era do Clube.»

Festa No porto e No estoril, Desilusão 
em moreira De cóNegos e aveiro
Com quase todas as decisões da Liga 2012/13 

em aberto até ao último minuto, assistiu-se 
a um domingo de emoções fortes. Com sorrisos 
e lágrimas, naturalmente. A festa maior fez-se no 
Dragão, com o fC Porto a garantir o «tri» após vi-
tória no reduto do Paços de ferreira (0-2), que já 
tinha garantido a presença no «playoff» da Liga 
dos Campeões.
Um penalty polémico de Lucho abriu caminho ao 

triunfo, confirmado depois com um tento de Jackson 
Martínez, o melhor marcador da prova, e logo na 
época de estreia. 
O Benfica prolongou o pesadelo, uma vez que o 

triunfo sobre o Moreirense (3-1) foi insuficiente para 
arrecadar o título, por força da vitória portista. A 
equipa de Moreira de Cónegos até esteve a vencer na 
Luz, graças a um golo de Vinícius, mas acabou por 
não evitar a despromoção. Cardozo restabeleceu a 
igualade e um «bis» de Lima garantiu depois o triun-
fo benfiquista.
O Moreirense regressa à II Liga na companhia do 

Beira Mar, derrotado em casa pelo Sporting (1-4), 
que terminou a época no sétimo lugar, confirmando-
-se no final do jogo de Aveiro que Jesualdo Ferreira 
está de saída. Foi também o adeus de Wolfswinkel, 
autor de um «bis», tal como Adrien Silva.
O Olhanense evitou a despromoção com um empate 

caseiro frente ao Marítimo (0-0), o V. Setúbal feste-
jou apesar da derrota caseira com o Sp. Braga (0-1) 
e o Gil Vicente também respirou de alívio no final, 
embora tenha perdido em casa com o Estoril (1-3), 
que assim garantiu a qualificação para a Liga Europa. 
Steven Vitória foi a figura do encontro, ao apontar 
dois golos.
De pouco serviu ao Rio Ave o triunfo no reduto do 

Vitória de Guimarães, com um golo de Braga (0-1). 
A equipa de Rui Vitória já tinha garantido a qualifi-
cação europeia com a presença na final da Taça de 
Portugal, e acabou a época na nona posição.
O Vitória de Guimarães foi ultrapassado pelo Na-

cional, que venceu a Académica por 2-1, no único 
jogo do dia entre duas equipas com a vida resolvida.
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SOBE e DESCE
Pedro Barbosa

perDeram e NuNca se vão esquecer

A Arena onde joga o Ajax 
mostrou-nos grande fi-

nal, mais uma vez repleta 
de emoção: 51 anos depois 
a história não se repetiu em 
Amesterdão. O Benfica não 
ganhou. Justo ou injusto?
Mais uma vez a justiça do fu-

tebol tem a ver com golos. Foi 
isso que aconteceu. O Chelsea 
marcou mais e o segundo golo 
é aos 93 minutos. Cardozo ain-
da teve hipótese imediatamen-
te a seguir, mas mais uma vez 
faltou ao Benfica e aos seus 
jogadores a capacidade para 
decidir e alguma cerimónia na 

altura do remate foi evidente 
ao longo do jogo.
Olhando para o jogo, para 

mim o Benfica foi melhor mas 
não chegou.
Foi a equipa que melhor jo-

gou, que teve iniciativa e as-
sumiu as despesas do jogo. 
As estatísticas mostram isso 
mesmo.

A sua boa entrada em jogo, 
contrastava com a estratégia 
do Chelsea. Os ingleses entre-
garam o controlo do jogo ao 
Benfica, que não se fez roga-
do. Foi para cima, pressionou 
alto, obrigou o Chelsea a jogar 
direto em Torres e esperar que 

as cavalgadas de Ramirez sur-
tissem efeito, a criatividade de 
Óscar e Mata aparecesse.
Nada disso resultou por mé-

rito da abordagem da equipa e 
dos jogadores do Benfica. Foi 
superior mas sem materializar, 
que é aquilo que interessa para 
decidir os jogos.
A segunda parte chegou com 

um Chelsea diferente e assis-
timos a um jogo com a bola 
sempre próxima das áreas, si-
nal de que as equipas queriam 
resolver.
O golo de Torres é sinónimo 

de força e qualidade, passando 
por Garay e Luisão e revelan-
do frieza na altura de finalizar, 
protegendo com a perna es-
querda a bola, impossibilitan-
do Artur de lá chegar e encos-

tando para a baliza deserta.
O golo não atemorizou o 

Benfica e a resposta de Jesus 
com as substituições, com 
todo o risco inerente, deu um 
sinal de confiança e de acredi-
tar que era possível inverter o 
resultado.
Uma nota apenas para os 65 

minutos de ausência de Lima 

do onze inicial. Fiquei sur-
preendido. O empate chegou 
mais uma vez por Cardozo 
e ainda faltava 22 minutos. 
No período que ainda faltava, 
Cardozo colocou à prova toda 
a qualidade de Cech e a barra 
colocou um travão na bola te-

leguiada de Lampard.
O golo não surgia e acabou 

por ser mais uma bola parada a 
decidir o jogo, numa altura em 
não se podia sofrer. Boa movi-
mentação de Ivanovic com um 
insuficiente acompanhamento 
resultou num cabeceamento 
irrepreensível selando o jogo. 
O sonho terminava.
Uma palavra final para Enzo 

que foi para mim o melhor jo-
gador do Benfica. Já tinha sido 
no Dragão e na Arena voltou 
a revelar-se um médio de mui-
ta qualidade. Agressivo q.b, 
pressionou, recuperou e saiu 
com a bola a jogar marcando o 
ritmo da equipa. Lutou como 
toda a equipa. Referência tam-
bém para Matic, Salvio e Gai-
tán que revelou, numa altura 
de aposta, disponibilidade físi-
ca e mental para fechar o cor-
redor esquerdo e ser o apoio 
de Ola John.
No fim da linha, o Benfica 

perdeu.
Os jogadores estão desilu-

didos, frustrados e provavel-
mente não irão dormir. Como 
me lembrei do que passei jun-
tamente com os meus colegas. 
Já lá vão 8 anos. Perder um 
jogo custa, perder uma final 
dói muito. Por muito que se 
diga, por muito orgulho que se 
tenha na luta, no carácter, no 
desempenho dos jogadores (e 
é bom ouvir), nada serve de 
consolo. Eles queriam ganhar. 
A sensação de vazio que os 
invade não tem palavras. Pelo 
menos para mim, na altura, foi 
enorme. Olhar para a tristeza 
nos rostos, com as lágrimas a 
correr, não se fica indiferente. 
Perderam e nunca se vão es-
quecer. Amanhã será um novo 
dia e têm já um jogo para fazer 

no domingo e novos desafios 
vão surgir.

P.S. A derrota leva Jesus a 
pensar em muitas coisas. LFV 
está convicto na continuidade. 
O que se passa?

beNFica caiu com
o Futebol De que gosta
Duas derrotas, as duas por 2-1, ambas nos descon-

tos. No Dragão e em Amesterdão, golos que chegam 
de longe. Bolas que de repente parecem como que 

planar, dando-nos tempo de refletir sobre o futuro, coisa rara 
no futebol. Somos realmente testemunhas do que está a acon-
tecer. Do que vai acontecer. No Porto e na Holanda, o Benfi-
ca não descobriu o final feliz para os dois jogos fundamentais 
desta época. O campeonato ainda pode compor-se, mas pou-
cos acreditarão nisso, até por causa do contexto. A Europa 
ficou ali. Não acredito em vitórias morais. Sobretudo não acre-
dito que o que se passou com o Benfica se assemelhe a algo 
parecido com uma vitória moral.
No Dragão falhou a capacidade de gerir o jogo. Em Amester-

dão sou capaz de embirrar com Lima no banco, Gaitán a lateral 
esquerdo (mais equilibrado com André Almeida à esquerda e 
Sálvio a lateral direito, se fosse mesmo preciso arriscar tanto, 
não?), um primeiro golo que não se aceita e um segundo em 
que todos param, incapazes de antecipar a dor. Mais André 
Gomes no banco, onde nem apareceu Roderick, a «solução» 
de sábado no clássico.
Apesar dos erros, que existiram e tiveram dimensão, a per-

gunta fundamental, neste dia, parece-me ser esta: o Benfica 
regressou de facto à Europa?
A minha resposta é sim. Jogou de forma audaz, digna, es-

forçada, demonstrou na Europa o futebol de que gosta, a sua 
visão do jogo, o talento dos seus jogadores. Caiu com as suas 
ideias, o que no futebol já é dizer alguma coisa.
O Benfica não perdeu depois de um jogo medíocre, escon-

dido. Não, olhou para o Chelsea e conseguiu durante largos 
períodos ser superior. Ser aquilo que é. O clube da Luz de-
monstrou em Amesterdão que voltou a ter dimensão europeia 
e não tem de que se envergonhar.
PS: Enorme Enzo Pérez. Para mim o melhor.

a DuviDosa gestão Do
Futuro De jesus
É pelo menos duvidosa a forma como tem sido 

gerido o futuro de Jorge Jesus no Benfica.
Durante semanas o treinador foi questionado e 

empurrou para canto. Argumento: só estava fo-
cado na equipa, as questões individuais não inte-

ressavam. Como Vieira aparecia pouco ou nada, não havia 
mais ninguém a quem perguntar.
Depois o Benfica apurou-se para a final da Liga Europa, 

venceu na Madeira e o presidente apareceu a garantir que 
sim senhor, Jesus ficava, só faltava assinar.
Jesus, outra vez questionado, não saiu da sua: só a equipa 

interessava, já tinha repetido vezes sem conta.
Na altura, esta resistência do treinador a sublinhar as pa-

lavras do presidente introduziu alguma dúvida. Mas a coisa 
andou.
Esta quarta-feira, depois da derrota em Amesterdão (ape-

nas quatro dias após a outra, no Dragão), fizeram com que 
Jesus baixasse a guarda. De uma vez só confirmou o que 
Vieira dissera antes («praticamente de acordo») para logo a 
seguir reintroduzir a dúvida («pensar em algumas coisas»).
Uns minutos depois, Vieira reafirmou o que dissera há uns 

dias: no Benfica o treinador do futuro é Jesus.
Pode ser que presidente e treinador conversem muito so-

bre este tema. Pode ser que estejam de acordo sobre quase 
tudo, até sobre a forma como o assunto deve ser aborda-
do publicamente. Mas estão a falhar num ponto relevante: 
convencer-nos.
Na verdade a renovação de Jesus, a confirmar-se, deve 

ser comunicada quando clube e treinador desejarem. É o 
direito de ambos e até pode ser a melhor opção. Já o que 
está a suceder agora é indesejável, com jogadores questio-
nados sobre a matéria, adeptos baralhados e um treinador 
a confessar nervosismo. E dois jogos decisivos pela frente.
Acho que depois do jogo com o Chelsea Jesus deveria ter 

sido capaz de se manter na sua, colocando a equipa em 
primeiro lugar. Como se viu, tinha razão. Algo diferente re-
tiraria o foco do coletivo e colocá-lo-ia no individual. Vieira 
só deveria voltar a falar do tema com um contrato assinado 
e uma comunicação formal na CMVM.
Tudo o que seja menos do que isto só baralha, o que o 

Benfica dispensava numa altura destas.
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1-NY Red Bulls 14 7 3 4 20 15 24
2-Sporting KC 13 6 3 4 16 10 21
3-Houston Dynamo 12 6 2 4 17 12 20
4-Impact Montréal  10 6 2 2 15 11 20
5-Philadelphia Union 12 5 3 4 15 18 18
6-Columbus Crew 11 4 3 4 13 10 15
7-NE Revolution 11 3 4 4 8 9 13
8-Chicago Fire 10 2 1 7 6 16 7
9-Toronto FC 11 1 4 6 11 16 7
10-DC United 11 1 2 8 6 20 5

  J V E D GM GS PGRUPo ESTE

1-FC Dallas 12 7 3 2 20 15 24
2-Real Salt Lake 13 6 2 5 17 14 20
3-Portland Timbers 12 4 7 1 20 14 19
4-LA Galaxy 11 5 2 4 17 10 17
5-Colorado Rapids 12 4 4 4 11 10 16
6-Seattle Sounders 10 4 3 3 14 9 15
7-SJ Earthquakes 13 3 6 4 13 19 15
8-Vancouver Whitecaps 11 3 4 4 14 16 13
9-Chivas USA 11 3 2 6 13 22 11

  J V E D GM GS P

DOmINgO, 19 mAIO
 CHIVAS USA 1-4  REAL SALT LAkE
 DC UNITED 1-1 SPORTING kC
 NY RED BULLS 1-0 LA GALAxY
 SEATTLE SOUNDERS 4-2 FC DALLAS
 SJ EARTHQUAkES 1-1 COLORADO RAPIDS
 HOUSTON DYNAMO 0-2 NE REVOLUTION
 PHILADELPHIA UNION 1-0 CHICAGO FIRE
 VANCOUVER WHITECAPS 2-2 PORTLAND TIMBERS
sábADO, 18 mAIO
 TORONTO FC 0-1 COLUMBUS CREW
QuINTA, 16 mAIO
 PHILADELPHIA UNION1-4 LA GALAxY

V. Guimarães 0-1 Rio Ave
olhanense 0-0 Marítimo
Beira-Mar 1-4 Sporting
Gil Vicente 1-3 Estoril
P. Ferreira 0-2 FC Porto
Nacional 2-1 Académica
V. Setúbal 0-1 Sp. Braga
Benfica 3-1 Moreirense

RESULTADo

1-Jackson Martínez
[FC Porto]  30 26
2-Lima 
[Benfica, SC Braga] 29 20
3-Óscar Cardozo 
[Benfica]  25 17
4-Ricky van Wolfswinkel
[Sporting]  30 14

MELHoRES MARCADoRES

1-Belenenses 94 42 29 7 6 75 41
2-Arouca 73 42 21 10 11 65 48
3-Leixões 68 42 18 14 10 49 36
4-Sporting B 66 42 17 15 10 62 46
5-Desp. Aves 65 42 16 17 9 47 42
6-Portimonense 64 42 17 13 12 61 50
7-Benfica B 62 42 15 17 10 71 54
8-UD oliveirense 60 42 16 12 14 52 49
9-Penafiel 60 42 16 12 14 48 44
10-Tondela 59 42 16 11 15 55 60
11-Santa Clara 59 42 15 14 13 55 48
12-U. Madeira 56 42 13 17 12 47 46
13-Feirense 56 42 15 11 16 60 59
14-FC Porto B 54 42 13 15 14 49 49
15-Marítimo B 49 42 14 7 21 40 46
16-SC Braga B 47 42 12 13 17 39 51
17-Naval 45 42 13 18 11 51 50
18-Atlético CP 44 42 12 8 22 45 63
19-Trofense 40 42 9 13 20 41 60
20-Sp. Covilhã 38 42 7 17 18 37 52
21-V. Guimarães B 36 42 7 15 20 30 56
22-Freamunde 33 42 7 12 23 46 75

  P J V E D GM GS

1-FC Porto 78 30 24 6 0 70 14
2-Benfica 77 30 24 5 1 77 20
3-P. Ferreira 54 30 14 12 4 42 29
4-SC Braga 52 30 16 4 10 60 44
5-Estoril Praia 45 30 13 6 11 47 37
6-Rio Ave 42 30 12 6 12 35 42
7-Sporting 42 30 11 9 10 36 36
8-Nacional 40 30 11 7 12 45 51
9-V. Guimarães 40 30 11 7 12 36 47
10-Marítimo 38 30 9 11 10 34 45
11-Académica 28 30 6 10 14 33 45
12-V. Setúbal 26 30 7 5 18 30 55
13-Gil Vicente 25 30 6 7 17 31 54
14-olhanense 25 30 5 10 15 26 42
15-Moreirense 24 30 5 9 16 30 51
16-Beira-Mar 23 30 5 8 17 35 55

  P J V E D GM GS

GRUPo oESTE

malDição persegue
atÉ Fora De horas
Liga Europa. O Benfica perdeu com o Chelsea a sua sétima final europeia consecutiva. O 
golo da vitória da equipa inglesa foi marcado por ivanovic... no tempo extra.

O problema do Benfica na 
1.ª parte foi a cerimónia 

na hora de rematar!
Os jogadores encarnados, em
diversas ocasiões, chegaram 

à zona de finalização com fa-
cilidade, mas depois faziam 
passes a mais antes de alveja-
rem a baliza de Cech. E quando 
rematavam não mostravam a 
melhor pontaria, destacando-se 
neste ponto Gaitán. Os primei-
ros 45 minutos foram do Ben-
fica, que mostrou sempre um 
meio-campo forte. Um remate 
traiçoeiro de Lampard, que Ar-
tur defendeu com dificuldade, 
foi o melhor que os “blues” 

conseguiram neste período. A 
falta de Hazard não justifica o 
pouco futebol que os londrinos 
apresentaram. O filme a que 
se tinha assistido no 1.º tem-
po não mudou muito no 2.º, 
pois os encarnados voltaram a 
ser superiores aos ingleses. As 
despesas ofensivas do encontro 
estiveram quase sempre a cargo 
do conjunto português,mas foi 
Torres que inaugurou omarca-
dor, aos 59 minutos, numa jo-
gada em que deixou por terra 
Luisão e Artur. Jesus reagiu, 
lançando John e Lima. E Car-
dozo empatou de penalty, após 
mão de Azpilicueta. Estava re-

posta a justiça no marcador. Só 
que o Chelsea é uma equipa 
perigosa, matreira... e sortuda. 
Quando todos se preparavam 
para o prolongamento, Lam-
pard atirou à trave de Artur. 
Um aviso para o que aconteceu 
depois: o golo de Ivanovic fora 
de horas (como aconteceu no 
Porto), num cabeceamento sem 
marcação, após um canto. O 
Benfica cai por terra e a maldi-
ção Béla Guttmann continua a 
assombrar as águias.

1
BEnfiCA

2
CHELSEA

DaviD beckham eNcerra
carreira De Futebolista
David Beckham vai reti-

rar-se dos relvados no 
final da presente temporada, 
anuncia o antigo internacio-
nal inglês através do site ofi-
cial da federação inglesa.
«Sinto que é a altura certa 

para encerrar a minha carreira 
ao mais alto nível. Quero agra-
decer a todos os meus colegas 
de equipa e a todos os treina-
dores com quem aprendi mui-
to», pode ler-se no comunicado 
emitido por Beckham. «Quero 
também agradecer aos meus 
fãs, que sempre me apoiaram 
e deram força para que eu fos-
se bem sucedido». David Be-
ckham, 38 anos, somou 115 
internacionalizações pela sele-
ção de Inglaterra e capitaneou a 
equipa em 58 jogos. Em janeiro 
assinou um acordo com o PSG 
válido por cinco meses.
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