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o espírito santo de santa 
Cruz CoM Mau teMpo Mas
espetaCular!
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açores
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Montreal é CaMpeão da taça 
do Canadá derrotando
VanCouVer pág. 23

*Termos e condições no interior do jornal

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

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

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

Montréal-Nord
4328 Henri Bourassa Est
514-327-5861

Aumentamos ainda o 
valor, mas, não o preço

naCional
é teMpo de se aCabar CoM “Va-
Cas sagradas”, soares inCluído

A nossa comunidade acabou de viver mais um grandioso fim-
-de-semana festivo, por ocasião dos festejos locais em louvor do 
Divino Espírito Santo e que tão brilhantemente decorreram na 
Missão Portuguesa de Santa Cruz.

“não é CoM Mudanças de
goVernos que isto se resolVe”

pág. 4
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Carlos César e Meaghan benfeito
distinguidos no dia dos açores



A Voz de PortugAl  |  5 de junho de 2013  |  P. 2

cArNEIrO: Carta Dominante: 9 de 
Copas, que significa Vitória. Amor: 
Poderá ser surpreendido com uma 
declaração de amor. Não hesite em 
comprometer-se pelo que está corre-

to. Saúde: Evite as gorduras.
Dinheiro: Mantenha a calma para resolver um 
problema no seu trabalho.
Números da Sorte: 8, 10, 1, 2, 3, 9

TOurO: Carta Dominante: Cavaleiro de Ou-
ros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.

Amor: Poderá viver uma relação fu-
gaz, mas cheia de paixão. A Vida 
espera por si. Viva-a! Saúde: Relaxe 
e liberte o stress acumulado no dia a 
dia. Dinheiro: A nível financeiro está 

tudo controlado.
Números da Sorte: 44, 11, 5, 36, 1, 4 

gémEOs: Carta Dominante: O Rei de Ouros, 
que significa Inteligente, Prático. Amor: A sua 
felicidade poderá despertar comentários inve-

josos. Descubra a imensa força e co-
ragem que traz dentro de si!
Saúde: Cuide do seu sistema cardior-
respiratório. Dinheiro: Esteja atento às 
atitudes de um colega pouco sincero.

Números da Sorte: 44, 47, 49, 25, 26, 4

cArANguEjO: Carta Dominan-
te: O Carro, que significa Sucesso. 
Amor: Empenhe-se a cem por cento 
num envolvimento amoroso recente. 
Aprenda a escrever novas páginas no 

livro da sua vida! Saúde: Faça uma desintoxi-
cação ao seu organismo.
Dinheiro: Fase favorável ao fecho de negócios.
Números da Sorte: 2, 4, 13, 22, 31, 44

lEÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, 
que significa Discussão, Negociação 
Difícil. Amor: Controle o mau-humor. 
Que a serenidade e a paz de espírito 
sejam uma constante na sua vida!

Saúde: Deve gerir bem as suas energias para 
não se sentir desgastado. Dinheiro: Controle 
eficientemente a sua vida financeira.
Números da Sorte: 11, 14, 32, 39, 41, 48

vIrgEm: Carta Dominante: 5 de Co-
pas, que significa Derrota. Amor: As 
suas mudanças de humor poderão 
trazer alguns problemas. A paz come-
ça no seu próprio coração.

Saúde: Receberá os resultados de um exame 
e sentir-se-á muito aliviado.
Dinheiro: Procure não tomar nenhuma decisão 
sem antes analisar tudo o que ela implica.
Números da Sorte: 33, 6, 21, 4, 7, 8

bAlANÇA: 
Carta Dominante: O Diabo, que signi-
fica Energias Negativas. Amor: Confie 
mais na sua cara-metade. Para quê dis-
cutir? Um pequeno gesto ou uma boa 

ação são bem mais importantes do que as pala-
vras! Saúde: Poderá sentir-se psicologicamente 
fragilizado. Dinheiro: Seja firme e não deixe que 
abusem da sua boa vontade.
Números da Sorte: 9, 14, 45, 46, 49, 7

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 9 de 
Espadas, que significa Mau Pressenti-
mento, Angústia. Amor: Uma discussão 
com o seu par deixá-lo-á preocupado. 
Preocupe-se em ser bom e justo pois 

será feliz! Saúde: Poderá passar por uma fase 
de desânimo. Dinheiro: Não gaste mais do que 
tem, pense no futuro.
Números da Sorte: 19, 22, 29, 36, 45, 47

sAgITárIO: Carta Dominante: 4 de 
Ouros, que significa Projetos. Amor: 
Aproveite para estar mais tempo com 
os seus amigos. A vida é uma surpresa, 
divirta-se! Saúde: Modere as suas emo-

ções. Dinheiro: Ritmo de trabalho intenso mas o 
resultado será muito gratificante.
Números da Sorte: 8, 10, 4, 3, 36, 33

cAprIcórNIO: Carta Dominante: O 
Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Procure dar um pouco mais de 
ânimo e vitalidade à sua relação afeti-
va. Tenha ideias e coloque-as em práti-

ca. Evite a monotonia! Saúde: Cuidado com as 
costas, não faça grandes esforços. 
Dinheiro: Nunca deixe para amanhã aquilo que 
pode fazer hoje, será prejudicial para si.
Números da Sorte: 5, 25, 15, 45, 14, 7

AQuárIO: Carta Dominante: 3 de Co-
pas, que significa Conclusão. Amor: 
Exija do seu par a verdade sobre as 
suas intenções. A confiança é a grande 
força da vida!

Saúde: O cansaço físico pode ser resolvido com 
um bom banho relaxante. Dinheiro: Reflita acer-
ca do seu futuro profissional.
Números da Sorte: 8, 1, 4, 7, 17, 19

pEIxEs: Carta Dominante: Rei de Es-
padas, que significa Poder, Autoridade.
Amor: Alguém poderá pedir-lhe perdão 
por um erro cometido no passado. O 
poder da transformação leva o velho e 

traz o novo. Saúde: Cuide da sua saúde oral, 
poderá ter um abcesso.
Dinheiro: Possível entrada de dinheiro.
Números da Sorte: 45, 4, 10, 1, 2, 3

.
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QuArTA-fEIrA
5 DE juNhO                               
02:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:16 zig zag
 jardim Da celeste
 gawayn
09:59 layout
10:25 Alta pressão
10:51 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:01 Destinos.pt
14:13 rebelde way
15:00 Telejornal + 360º
16:00 De caras
16:35 portugueses pelo mundo
17:18 correspondentes
17:45 Anticrise
18:07 O preço certo
19:00 24 horasDireto
20:02 sinais de vida
20:45 Telejornal madeira
21:21 Telejornal - Açores
21:53 portugal Aqui Tão perto
22:51 A paixão pelo golo
00:00 24 horas
00:32 Inesquecível
 maria henrique
 e Augustus

QuINTA-fEIrA
6 DE juNhO                               
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 Destinos.pt
14:14 rebelde way
15:00 Telejornal + 360º
16:01 linha da frente
16:30 A história dos Açores
17:15 Em reportagem
 (madeira)
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
22:45 música maestro
23:43 grandes 
 Quadros portugueses
00:09 24 horas
00:30 grande 
 reportagem-sic 2012
01:00 Trovas Antigas, 
 saudade louca

sExTA-fEIrA
7 DE juNhO                               
02:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:00 jornal da Tarde
09:15 zig zag
10:15 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:00 Destinos.pt
14:15 rebelde way
15:00 TelejornalDireto
15:45 futebol: 
 seleção Nacional (AA)
 portugal vs russia
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 musicais
22:45 Esta é a minha família
23:30 mundo golfe
00:00 24 horas
00:30 Exterior
01:30 viver é fácil

sábADO
8 DE juNhO                               
02:00 áfrica 7 Dias
02:30 consigo
03:00 bom Dia portugal
04:00 zig zag
05:00 biosfera
05:30 código de bairro
06:00 Esta é a minha família
06:45 grandes
 Quadros portugueses
07:15 pai à força
08:00 jornal da TardeDireto
09:15 futsalDireto
11:00 rTp premium
12:00 Atlântida (madeira)
13:30 califórnia contacto
13:30 Timor - leste contacto
14:00 poplusa

15:00 TelejornalDireto
16:00 feitos ao bife
17:15 Esta é a minha família
18:15 música maestro
18:30 moda portugal
19:00 24 horasDireto
20:00 hotel 5 Estrelas
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 califórnia contacto
01:00 Almeida garrett
 DOcumENTárIO

DOmINgO
9 DE juNhO                               
02:00 áfric@global
02:30 Iniciativa
03:00 bom Dia portugal
04:00 zig zag
05:00 Eucaristia Dominical
06:15 podium
07:00 pai à força
08:00 jornal da TardeDireto
09:15 programa a designar
15:00 TelejornalDireto
16:00 A Opinião de
 josé sócratesDireto
16:30 brasil contacto - 2013
17:00 Trio d´AtaqueDireto
19:00 24 horasDireto
20:15 A mãe do 
 senhor ministro
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 feitos ao bife
23:00 Anticrise
23:30 brasil contacto - 2013
00:00 24 horas
00:30 A Opinião de 
 josé sócrates
01:00 viva A música

sEguNDA-fEIrA
10 DE juNhO                               
02:00 bom Dia portugal
04:00 EspEcIAl 
 10 DE juNhO
05:00 programa a designar
05:15 Cerimónias Oficiais 
 do 10 de junho
08:00 jornal da TardeDireto
09:16 zig zag
10:00 criança sempre 2013
10:14 palácios de portugal
12:00 programa a designar
13:00 geoportugal
13:45 futebol: 
 seleção Nacional (AA)
 portugal vs croácia
15:45 Telejornal + 360ºDireto
16:32 planeta música
17:30 Nova
 Inglaterra contacto
17:45 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 prós e contras
23:15 Os compadres
00:05 24 horas
00:30 Nova
 Inglaterra contacto
01:06 A história dos Açores

TErÇA-fEIrA
11 DE juNhO                              
02:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:17 zig zag
09:45 layout
10:15 mundo golfe
10:45 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:00 Destinos.pt
14:15 rebelde way
15:00 Telejornal + 360º
16:00 O Nosso Tempo
16:30 hotel 5 Estrelas
 casamento 5 Estrelas
17:15 portugal Negócios
 paula sousa
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
22:51 portugueses pelo mundo
 Osaka - japão
23:30 Em reportagem (madeira)
23:5724 horas
00:30 portugal Negócios
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filarMóniCa portuguesa de Montreal
A Filarmónica Portuguesa de Montreal apresenta o seu calendário de excursões 2013: 30 de junho: 
Gatineau Festa de São Pedro; 11 de agosto: Hamilton Festa de Nossa Sra. dos Anjos; 24-25 de agos-
to: Espírito Santo de Fall River; 31 de agosto: Kingston, Festa do Sr. Santo Cristo; 7-8 de setembro: 
Brampton Festa do Sr. Santo Cristo. Para reservações e preços ligue para a FPM 514-982-0688.

os portugueses – uMa presença, uMa
herança no quebeque no Canal saVoir
Os Portugueses – Uma presença, uma herança no Quebeque será teledifunda no Canal Savoir, a 6 
de Junho às 10h00 e a 7 de Junho às 1h00. O canal Savoir está disponível no Videotron (canal10), 
no Illico (canal 22), Bell télé (canal 152) e na Fibre|Bell (canal 147). Você pode ver em direto no 
vosso computador no http://www.canal.qc.ca/webtele. A conferência foi realizada em francês.

dia de portugal, de CaMões
e das CoMunidades portuguesas 
A celebração do dia 10 de Junho surgiu com a República quando a cidade de Lisboa o escolheu para 
feriado municipal como tributo à data do falecimento de Luís Vaz de Camões em 1580. Considerado 
um grande escritor que representou Portugal “na sua dimensão mais esplendorosa”. Este dia, tem ain-
da o intuito de relembrar os efeitos passados do povo português, assim como todos os Portugueses 
que vivem além fronteiras. Venha ao Parque de Portugal (St-Laurent e Marie-Anne), segunda-feira, 
10 de junho pelas 18h00 e juntos celebramos esta data determinante para os portugueses. Traga ami-
gos, familiares, vizinhos e todos aqueles para quem a palavra Portugal tem um significado especial. 
Traga também bandeiras, estandartes, flôres, objetos caracterìsticos da sua região – Açores, Madeira, 
Portugal continental de norte a sul para juntos cantarmos orgulhosamente o nosso hino.

ViageM terra/Mar
A Universidade dos Tempos Livres (UTL) organiza uma viagem a Portugal com cruzeiro no medi-
terrâneo. Uma semana no mar e outra em terra, do 6 ao 21 de Outubro. Inscreva-se na secretaria 
de Santa Cruz ou pelo telefone (514) 844-1011.

apresentação do filMe “l’île da saudade”
A Missão Portuguesa de Santa Cruz, na continuidade das celebrações dos 60 anos da chegada 
dos portugueses ao Canadá, apresenta no salão grande, no dia 10 de Junho, dia de Portugal, 
de Camões e das comunidades, às 19H00, o filme “L’île da Saudade”, realizado por Inês Faro 
Guerreiro.

asseMbleia geral anual do CasCM
O CASCM convida a comunidade e seus membros a assistirem à sua Assembleia geral anual, no 
sábado 15 de junho às 14h00, no 32, Boul. St-Joseph oeste. Os membros com cota em dia, inte-
ressados em ter um lugar no conselho de administração, poderão apresentar as suas candidaturas 
entre 31 de maio e 10 de junho de 2013. Para mais informações, telefonar para o 514-842-8045.

diVino espírito santo na 
Casa dos açores do quebeque
A Casa dos Açores do Quebeque informa que levará a efeito, na sua sede, as comemorações dedicadas 
ao Divino Espírito Santo. Estas manifestações religiosas terão lugar na semana de 9 a 16 de Junho 
próximo com a recitação diária do terço pelas 17H30. No sábado dia 15 ofereceremos carne guisada e 
domingo 16, haverá coroação seguida das nossas tradicionais sopas do Divino Espírito Santo.
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Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

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

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900
Montréal-Nord
4328 Henri Bourassa Est
514-327-5861

39$ Mo de dados2 
minutos de dia
através do Canadá3

Aumentamos
ainda o valor, mas, 
não o preço

-----------------

por
mês1

600
450

Mensagem texto, imagens e vídeo internacionais ilimitados4

Noites a partir das 18h e fi ns-de-semana ilimitado através do Canadá2

Visualizador, Mensagem vocal5 e, claro, nenhuma taxa de ativação

v
v

v

Economizem 420$

com entendimento Balance24 de 2 anos6

450$ sem entendimento Balance24

*

400
AGORA

L’offre peut être modifi ée sans préavis. Des frais de récupération des économies réalisées sur l’appareil et (ou) des frais d’annulation de service s’appliquent selon les modalités de votre entente. 1. Les 
Forfaits futés sont offerts au mois ou avec une entente Balance24 de deux ans. Les frais d’interurbain additionnels, les frais d’itinérance, les frais de transmission de données, les frais liés aux options, 
les frais de service d’urgence 9-1-1 provinciaux (s’il y a lieu) et les taxes sont en sus et sont facturés mensuellement.  2. Données additionnelles : 5 $ pour 200 Mo ; utilisation excédentaire facturée par 
tranches de 5 $. Tarif offert en itinérance aux États-Unis (y compris Porto Rico et les îles Vierges américaines) pour l’utilisation de données pendant une période de 24 heures, débutant dès la consom-
mation du premier octet. Si votre utilisation dépasse le lot initial de 50 Mo pendant la période de 24 h, des frais additionnels de 7,99 $ seront facturés pour utiliser un autre lot de 50 Mo pendant cette 
même période de 24 h. Sous réserve des Modalités de service et de la Politique d’utilisation acceptable de Rogers. Le tarif peut être modifi é sans préavis Taxes en sus.  3. Le temps d’antenne comprend 
uniquement les appels du Canada vers un numéro canadien, facturés à la minute. Chaque minute additionnelle coûte 45 ¢ (20 ¢ pour le Renvoi d’appel).  4. Le forfait comprend les messages envoyés du 
Canada vers un numéro de sans-fi l canadien, américain ou international. Les messages texte entrants et sortants à tarifi cation additionnelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions) et les 
messages envoyés en itinérance ne sont pas compris et sont facturés aux tarifs en vigueur.  5. Permet la réception et le stockage de jusqu’à trois messages de trois minutes chacun durant un maximum 
de trois jours.  6. Offre valide dans le cadre d’une nouvelle activation avec entente Balance24 de deux ans et Forfait futé. Taxes en sus. Des frais de récupération des économies réalisées sur l’appareil et 
(ou) des frais d’annulation de service s’appliquent selon les modalités de votre entente. MCFido et les noms et logos associés sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2013 Fido Solutions

félice saulnier e a sua equipa 
orgulham-se de poder servir a 

clientela portuguesa, 
na sua própria língua!

24 anos ao serviço da nossa comunidade!
Oferecemos serviços personalizados

e especializados tais como:

• Tomada da tensão arterial
e respetivo seguimento

• Treino sobre a utilização do 
monitor de tensão arterial

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

sobre a utilização dos mesmos
• Entregas gratuítas a casa*

faça-nos já uma visita no:
1 mont-royal Est

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

10% de desconto* nas suas próximas compras.

*Algumas condições são aplicáveis

“portugueses não quereM
trabalhar, prefereM o subsídio”
O presidente do BES, Ricardo Salgado, disse na sex-

ta-feira que os portugueses “não querem trabalhar” 
e que preferem viver à sombra do “subsídio de desem-
prego”.
Ricardo Salgado, presidente do BES, falava ontem du-

rante a apresentação do Alqueva e das suas potencialida-
des a investidores estrangeiros. Quando o assunto foi a 
falta de trabalhadores portugueses nos campos do Alen-
tejo, Ricardo Salgado foi peremptório: “os portugueses 
preferem ficar com o subsídio de desemprego”.Mas para 
não deixar os investidores nervosos com uma possível 
falta de mão-de-obra, Salgado garantiu que esse não é 
um problema pois “se os portugueses não querem tra-
balhar e preferem estar no subsídio de desemprego, há 
imigrantes que trabalham alegremente, na agricultura, 
e esse é um factor positivo”.Também para João Basto, 
da Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do 
Alqueva, “não faz sentido num País com elevados nú-
meros de desemprego, que exista este desencontro entre 
a oferta e a procura”, referindo-se ao grande número de 
imigrantes que se encontram actualmente a trabalhar na 
agricultura, no interior do País.
Talvez até nem seja exatamente como Sr. Salgado 

descreve, mas onde há fumo há fogo e, sendo assim, 
mesmo a meias verdades, o país com as já bem co-
nhecidas dificuldades financeiras, não se livrará de  
maiores ainda se lhes juntar-mos mais este, pouco 
impressionante galhardete. 
O Canadá, país presumamente muito mais rico 

e poderoso, está neste momento a fazer a caça aos 
perpetuais adeptos da “Chômage” e “ Bien-Être So-
cial”, mesmo se os períodos aos quais os potênciais 

candidatos  são muito mais curtos que em Portugal. 
Há muitas razões que levam este governo a agir des-
ta maneira, mas pelo menos duas são essênciais. A 
primeira é o hábito que se instala nas pessoas que re-
cebem esses subsídios. Habituam-se a esse modo de 
“sobrevivência”, perdem o contacto com a realidade 
do mundo do trabalho e da sociedade em geral e o 
pior é que pouco a pouco toda a motivação para mu-
darem de estilo de vida desaparece. O segundo é por-
que se a mão d´obra necessária para a execução dos 
trabalhos vem do exterior, na maior parte dos casos, 
temporária e ás vezes até clandestina pouco contri-
bui para a economia do país. Trabalham inúmeras 
horas pouco ou nada gastam pois querem levar para 
os seus paízes respectivos a maior quantidade de di-
nheiro possível. Ora, em Portugal o período do sub-
sídio de desemprego é muito mais longo que aqui, 

daí maior perigo ainda de se perder a motivação 
dum eventual retorno à vida, nem sempre fácil de 
trabalhador e no segundo caso o mesmo fenómeno 
se apresenta. O imigrante que trabalha em Portugal 
opera um pouco, como fazia a primeira geração de 
imigrantes neste País. Práticamente o total das suas 
economias eram enviadas para o seu País natal. Se 
estes dois factores afetam a economia deste imenso 
Canadá, imaginemos o efeito que tem no pequenino 
Portugal, sem contar com outro factor não menos 
importante especialmente neste tempo de crise que é 
a evaluação que fazem os futuros investidores: Qual 
é o empresário que decide instalar-se num País onde 
a taxa de desemprego é elevadíssima, mas os traba-
lhadores com vontade e aptos a trabalhar, preferem 
o subsídio de desemprego e mandam trabalhar os 
imigrantes? Com isto me vou. Boa semana a todos.

Este artigo é comentado por Tony Saragoça

ASSiM VAi PORTUGAL
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gira o Mundo

Portugalíssimo produtora: rosa velosa
linha aberta: 514.483.2362

contacto publicitário: 514.366.2888
Domingo das 15h às 18h | 35 York, westmount, h3z 2z5

rosavelosa1@gmail.com

é teMpo de se aCabar CoM “VaCas 
sagradas”, soares inCluído
O social-democrata José Luís Arnaut criticou 

Mário Soares e sublinhou que “há sempre 
umas vacas sagradas, que nunca ninguém ataca, 
nunca ninguém critica”, diz o antigo ministro de 
Durão Barroso à Antena 1, acrescentando que 

considera “importante dizer: Dr. Mário Soares 
respeitamo-lo muito, teve um papel importante 
na democracia, mas basta!”
Questionado sobre as reuniões promovidas por Má-

rio Soares, que tem insistido na demissão do Execu-
tivo, José Luís Arnaut critica o antigo Presidente da 
Républica e afirma que “nada se muda, mudando o 
Governo“. 
“Há sempre umas vacas sagradas que nunca nin-

guém ataca, nunca ninguém critica”, diz o social-
-democrata, e acrescenta: “Eu acho que também é 
importante dizer: Dr. Mário Soares respeitamo-lo 
muito, teve um papel importante na democracia, mas 
basta!.Arnaut reconhece que Soares é uma “figura re-

verenda da nossa democracia” e que a sua avançada 
idade impede que muitos digam “aquilo que lhes vai 
na alma” e que não segue o mesmo sentido do histó-
rico do PS. 
“De qualquer maneira o Dr. Mário Soares não é 

professor de democracia”, afirma, dizendo que a in-
sistência do socialista em eleições antecipadas é um 
“falso slogan” e que “a demissão do Governo em 
nada alteraria os compromissos internacionais”.

Madeira Consegue “Maior
flexibilidade” no resgate
numa informação distribuída à comunicação so-

cial, no final da reunião do Conselho de Go-
verno, no Funchal, o executivo regional diz que se 
congratula com as reuniões ocorridas em Lisboa na 
quarta-feira com o “Presidente da República, primei-
ro-ministro, ministro de Estado e das Finanças, mi-
nistro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, 
ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional e 
secretário de Estado das Finanças”.
“Em todas estas reuniões foi possível abordar quase 

todas as questões pendentes entre o Estado e a Re-
gião Autónoma numa perspetiva que se considera po-
sitiva”, refere o executivo, adiantando que “o mesmo 
sentido positivo das reuniões reflete-se numa maior 
flexibilidade encontrada para a execução” do PAEF.
A mesma nota dá conta de que “tudo isto é mais 

concreto e sério do que propostas inúteis do Partido 
Socialista ou visitas e temas previamente anunciados 
pelo CDS que, posteriormente, não se concretizam”.
“Entende o Governo Regional não desenvolver 

mais as questões relacionadas com as reuniões em 
Lisboa porque a oposição, envolvida num clima de 
pré guerra civil e num radicalismo sem nível, clara-
mente procuraria obstar todo o trabalho que pacien-
temente o Governo Regional vem desenvolvendo em 
prol do povo madeirense”, acrescenta. Na sequência 
da dívida pública, na ordem dos seis mil milhões de 
euros, o Governo da Madeira solicitou em 2011 aju-
da financeira ao Estado português, que culminou na 
assinatura do PAEF da região a 27 de janeiro do ano 
passado e de um contrato de financiamento de 1.500 
milhões de euros. Mais tarde, depois de inaugurar 

uma pastelaria no concelho de Santa Cruz, o presi-
dente do Governo da Madeira, Alberto João Jardim, 
explicou aos jornalistas que “foi fundamental no pri-
meiro ano de vigência” do PAEF “demonstrar que a 
região tinha capacidade para cumprir”.
“[A região] ganhou a confiança do Estado e da ‘troi-

ka’ e agora estão criadas condições para se poder en-
contrar já uma mais celeridade no dinheiro que está 
para ser dado à Madeira para os pagamentos, para se 
encontrar mais facilidades em matérias de pagamen-
tos que estão por fazer e para se encontrar maiores 

vantagens na forma como a flexibilidade que Portu-
gal encontrou perante os credores estrangeiros ser 
adaptada à Madeira”, referiu Alberto João Jardim. A 
semana passada, a bancada socialista na Assembleia 
da República apresentou um projeto de resolução que 
recomenda ao Executivo que “reveja as linhas estru-
turantes” do PAEF. Em abril, o CDS-PP/Madeira in-
sistiu, também, na renegociação do PAEF. “Faz todo 
o sentido, agora que Portugal tem mais tempo para 
pagar os seus empréstimos junto da ‘troika’, que o Go-
verno Regional exija e o Estado atenda”, disse o líder 
centrista regional, José Manuel Rodrigues.

subNuTrIÇÃO AfETA 12,5%
DA pOpulAÇÃO muNDIAl
Milhares de pessoas enchem já as ruas do Cairo e 
prometem intensificar os protestos. O custo social 
do excesso de peso e da obesidade quase duplicou 
nos últimos 20 anos, mas a subnutrição ainda é o 
principal problema, afetando 12,5% da população 
mundial, alerta a Organização para a Alimentação 
e Agricultura.

DEfEsA DE bErluscONI pEDE
AbsOlvIÇÃO NO cAsO “rubYgATE”
A defesa de Silvio Berlusconi no processo “Rubyga-
te”, em que o ex-primeiro-ministro italiano é acusado 
de abuso de poder e prostituição de menor, pediu a 
absolvição, depois de o Ministério Público ter pedido 
seis anos de prisão.

mAu TEmpO NA EurOpA
já cAusOu QuATrO mOrTOs
As inundações e deslizamentos de terra causados 
pelas fortes chuvas que estão a afetar vários países 
da Europa já causaram quatro mortos e, pelo me-
nos, oito desaparecidos, informaram as autoridades 
locais no domingo.

pOlícIA usA gás lAcrImOgéNEO pArA
DIspErsAr mANIfEsTANTEs NA TurQuIA
A polícia disparou ontem à tarde gás lacrimogéneo 
para dispersar milhares de manifestantes em Anca-
ra, capital da Turquia, no terceiro dia de protestos 
contra o Governo do país.

furAcÃO “bárbArA” pAssA A 
TEmpEsTADE TrOpIcAl Após 
DEIxAr DOIs mOrTOs NO méxIcO
O furacão “Bárbara” perdeu força e passou a tem-
pestade tropical, depois de ter tocado terra, esta 
quarta-feira, no sul do México, onde deixou dois mor-
tos, indicaram as autoridades.

gOvErNO jApONês rEcONhEcE QuE
fuNDOs pArA fukushImA fOrAm
pArA OuTrAs zONAs
Mais de 800 milhões de euros de fundos públicos, 
destinados aos sobreviventes do sismo e do tsunami 
de março de 2011 no Japão, foram gastos fora das 
zonas atingidas, reconheceu o Governo nipónico.
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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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“Co-adopção é o Mais reCente 
atentado Contra a faMília”
O arcebispo de Braga, Jorge Ortiga, classificou 

hoje a lei da co-adopção como “o mais recen-
te atentado contra a família na sociedade portu-
guesa”, considerando que quem a defende apenas 
quer angariar mais argumentos para justificar o 
seu “casamento camuflado”.
 Para Jorge Ortiga, que falava na missa dominical, 

no Santuário do Sameiro, aquela lei, já aprovada na 
generalidade, “ofende a dignidade humana das crian-
ças e, por inerência, atenta contra o futuro sociedade 
portuguesa”.O prelado acusa o “grupo defensor” da-
quela lei de querer “aproveitar-se” da fragilidade ju-
rídica das crianças e da “distracção” dos políticos, fo-
cados na “salvação” económico-social do país, para 
“satisfazer os seus caprichos e escrúpulos sectários, 
de modo a angariar mais argumentos ‘a posteriori’ 
que justifiquem o seu casamento camuflado”.“Neste 
período concreto da história do nosso país, em que 
atravessamos uma das piores crises económicas de 
sempre, e os níveis de pobreza, emigração e desem-
prego atingem números recordes, é interessante notar 
como este grupo específico se serve deste cenário trá-
gico para, tacitamente, conseguir a aprovação de uma 
lei que atenta contra a dignidade das crianças”, criti-
cou.Na homilia da missa dominical, no Santuário do 
Sameiro, Jorge Ortiga considerou ainda “muito estra-
nho” que os defensores da lei da co-adopção “só ago-
ra se lembrem das crianças desprotegidas, abandona-
das e órfãs, oferecendo-lhes uma ‘bondade humana’ 
tão hipócrita, quando, outrora no passado, pouco ou 
anda fizeram por elas”.“E, como se isso não bastasse, 
ainda há bem pouco este mesmo grupo defendeu a lei 
do aborto, essa lei que mata por ano 20 mil crianças 
no nosso país”, acrescentou.Lembrou que “a adop-
ção existe para proteger o superior interesse da crian-
ça e não o interesse dos pais que querem adoptar”.
Sublinhou que a criança “tem direito a ter um pai e 
uma mãe, o direito a conhecer a identidade do seu 
pai e da sua mãe biológicos e o direito a ser educa-
do num ambiente familiar sadio, que lhe proporcio-
ne uma formação integral da sua personalidade, algo 

que só a família natural (homem e mulher) lhe pode 
oferecer”.“Será que os deputados, que se recusam a 
diminuir o número de membros da Assembleia da 
República e que ainda há bem pouco tempo ignora-
ram as 92 mil assinaturas a pedir um referendo sobre 

a legalidade do casamento defendido por este grupo, 
irão novamente aprovar uma lei que ofende a dig-
nidade humana das crianças e, por inerência, atenta 
contra o futuro sociedade portuguesa?”, questionou.
Formulou votos para que os deputados, “num assun-
to tão delicado, superem a ideologia partidária e ou-
çam verdadeiramente o querer dos portugueses, que 
os elegeram”.O parlamento aprovou a 17 de Maio 
(com 99 votos a favor, 94 contra e nove abstenções), 
na generalidade, um projecto de lei do PS para que os 
homossexuais possam co-adoptar os filhos adoptivos 
ou biológicos da pessoa com quem estão casados ou 
com quem vivem em união de facto.

Mergulho CoM tubarões atrai Mais turistas aos açores
O mergulho com tubarões está a crescer nos 

Açores, havendo já quatro empresas a ofere-
cer este produto no Pico e Faial e peritos na ma-
téria a dizerem que o arquipélago é considerado o 
melhor sítio do mundo para esta prática.
O fotógrafo português Nuno Sá, premiado interna-

cionalmente, disse à Lusa que o volume de negócios 
do mergulho com tubarões nos Açores já gera dois 
milhões de euros de receitas de forma direta e indi-
reta. Nuno Sá, que possui vários prémios, já foi dis-
tinguido por duas vezes no maior e mais conceituado 
concurso de fotografia de natureza a nível mundial, o 
Veolia Environnement Wildlife Photographer Of The 
Year, organizado pela BBC e Museu de História Na-
tural de Londres, com uma imagem obtida nos Açores 
de um tubarão azul.” Nós encaramos tradicionalmen-
te a observação de cetáceos, especialmente o cacha-
lote, como o símbolo turístico dos Açores, mas no 
Pico e no Faial as empresas que começaram a fazer o 

mergulho com tubarões já ultrapassaram a atividade 
do ‘wale watching’ [observação de baleias]”, refere.
Nuno Sá afirma que o mergulho com tubarões está a 
tornar-se uma “nova atividade”, com um crescimento 
de 30 a 40 por cento por ano, que tem contribuído 
para desenvolver as empresas turísticas que vendem 
produtos relacionados com o mar no arquipélago.” 
O tipo de cliente que vem para mergulhar com tuba-
rões tem grande poder de compra e, regra geral, trata-
-se de mergulhadores muitos informados e viajados. 
Vêm à procura especificamente desta oportunidade 
única para mergulhar com um dos peixes mais rá-
pidos dos oceanos, sendo os Açores já considerados 
o melhor sítio do mundo para esta prática”, garante. 
O fotógrafo concretiza que este tipo de mergulhador 
não se importa de gastar cinco mil euros numa sema-
na para mergulhar nas Galápagos ou na grande bar-
reira de coral e outros destinos mundialmente famo-
sos, surgindo nos Açores à procura de um “destino de 

aventura” diferente, sendo o mergulho com tubarões 
a atividade mais procurada.Eduardo Bettencourt gere 
a primeira empresa (Pico Sport), propriedade de um 
cidadão alemão, que nos Açores se dedicou ao mer-
gulho com tubarões, há três anos, e refere que tem 
vindo a registar “grandes crescimentos” de procura, 
sendo uma atividade sazonal, com o ponto alto no 
verão.

prOfEssOrEs DEsAfIAm gOvErNO
rEgIONAl A AlTErAr prOpOsTA NAcIONAl
O presidente do Sindicato dos Professores da Re-
gião Açores (SPRA) desafiou segunda-feira o Go-
verno Regional a alterar as medidas propostas pelo 
executivo da República para a função pública e as-
sim minimizar o seu impacto, sobretudo, nas ilhas 
mais pequenas.

pOrTuguEsEs fIcArAm ONTEm “lIbErTOs”
DOs ImpOsTOs EurOs NOTAs
Os portugueses estão “libertos” de impostos, depois 
de terem trabalhado mais de cinco meses para pa-
garem ao Estado as suas obrigações fiscais, sendo 
o salário recebido daqui para a frente o seu verda-
deiro rendimento líquido.

TErmAs E pEscAs NO TOpO DAs 
prEOcupAÇõEs DA vIsITA DO pcp à grAcIOsA
O funcionamento das termas do Carapacho, que 
reabriram sem a componente termal, e preocupa-
ções relacionadas com a organização associativa 
nas pescas são dois assuntos que o deputado do 
PCP/Açores vai abordar numa visita que inicia hoje 
à Graciosa.

TErrA NOsTrA gArDEN hOTEl rEAbrE
O Terra Nostra Garden Hotel reabriu ao público com 
uma nova classificação de 4 estrelas, após obras totais 
de remodelação. O novo Terra Nostra Garden Hotel 
conta com 86 quartos, distribuídos entre os dois edifí-
cios que constituem as duas diferentes alas do Hotel, 
e que irão manter a sua traça arquitetónica: a ala Art 
Deco, construída nos anos 30 e a ala Jardim, projetada 
nos anos 90. O conceito de decoração do hotel inspira-
-se no estilo Art Deco, com a introdução de elementos 
e materiais contemporâneos, convidando ao conforto, 
induzindo bem-estar, exclusividade e uma perfeita inte-
gração no Parque Terra Nostra. O Terra Nostra Garden 
Hotel passa a contar com novos espaços de Wellness 
e, para a realização de eventos, tirando partido do po-
tencial do Vale das Furnas. A par da remodelação do 
edifício, o novo Terra Nostra Garden Hotel coloca em 
evidência a excelência dos produtos açorianos, reforça 
a experiência associada ao Cozido das Furnas (total-
mente confecionado com o calor das caldeiras vulcâni-
cas) e dá prioridade à defesa e utilização dos recursos 
naturais hídricos únicos do Vale das Furnas.
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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

vidente médium Alhadj
com 32 anos de experiência. Ele 
quer-vos ajudar a resolver todos 
os vossos problemas, mesmo os 

casos mais desesperados. 
Amor, infidelidade, sorte, 

protecção e desespero, etc.
100% garantido

Tel.: 514-553-5975
Pagamento flexível

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

514-374-2395

ASTRÓlOGO – GRANDE mÉDIum VIDENTE
pROfESSOR AIDARA

falo português

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

CoMportaMento durante
a entreVista de eMprego (1)

Há algumas regras básicas de conduta que você 
deve ter durante a entrevista, não importando de que 
tipo ou em que momento esteja acontecendo. Essas 
regras não configuram um roteiro rígido, já que al-
gumas das fases da entrevista poderão não ser de-
senvolvidas, ou mesmo repetidas em outra ordem. O 
que importa aqui é sua postura de candidato diante 
do entrevistador, a relação que você deve estabele-
cer com ele e a empresa.

A - Abra-se
A primeira impressão pode não ser definitiva, mas ela 
é fundamental. Entre para entrevista aberto, pronto 
a “abraçar” seu entrevistador, a participar com ele. 
Procure deixar de lado todas as suas concepções e 
conceitos prévios. Não coloque barreiras ao entrevis-
tador ou à entrevista. Procure demonstrar confiança 
e disposição. Elas se manifestam desde sua postu-
ra física até seu tom de voz. Também o aperto de 
mão é muito importante. Desde que o entrevistador 
estenda a mão dele! Mão úmida é sinal de nervosis-
mo, portanto, você deve tentar se acalmar antes da 
entrevista. Lembre-se: chegue sempre pelo menos 
com 15 minutos de antecedência para se ambien-
tar, se acalmar... De qualquer forma a maior parte 
dos entrevistadores sabe que a situação de entre-
vista gera um pouco de nervosismo e, portanto, ele 
não se surpreenderá com a “mão úmida”. Contudo, 
também o modo como é dado o aperto de mão é im-
portante: deve ser firme, educado, sugerindo segu-
rança e polidez. Sente-se apenas após a indicação 
ou o convite do entrevistador e assuma uma postura 
ao mesmo tempo relaxada e contida. Não cause a 
impressão de uma estátua ou robô sentado. Lembre-
-se de como você se comporta quando está na casa 
de alguém pela primeira vez. Esta postura social é 
suficientemente adequada. Todos estes fatores são 
importantes, mas o mais importante neste momen-
to em termos da relação indivíduo/indivíduo é como 
você estabelece essa relação, em termos de sua 
disposição interior. Assim, colocar o entrevistador 
num pedestal (o chamado efeito “terra de gigantes”, 
quando você se sente como um anão) ou mesmo 
considerá-lo inferior (também conhecido por “subir 
nos saltos”), são posturas que criarão inúmeras bar-
reiras entre você e ele. “Seja objetivo e verdadeiro 
em suas ações”. Não importa que tipo de pessoa ele 
seja, você deve assumir uma postura relacional que 
possibilite a troca de informações, ou seja, uma pos-
tura profissional, de igual para igual. Lembre-se, são 
dois profissionais selecionando. Você está escolhen-
do uma empresa e um cargo, e o entrevistador está 
selecionando profissionais e perfis.

cONTINuAÇÃO NA próxImA EDIÇÃO

“não é CoM Mudanças de
goVernos que isto se resolVe”
O presidente do Conselho Económico e Social 

(CES), Silva Peneda, considerou que a crise 
em Portugal “não se resolve com mudanças de 
Governos” e defendeu a “mutualização” da dívida 
na Zona Euro.
 O presidente do CES disse ser sua “perceção” que 

“Portugal isoladamente dificilmente sairá da crise, 
dadas as circunstâncias de estar inserido numa zona 
económica como é a Zona Euro”.Assim, o presidente 
do CES defendeu que a Zona Euro adopte “um siste-
ma de mutualização da dívida”, sem comentar as de-
clarações do antigo presidente da República, Mário 
Soares, que quarta-feira pediu a queda do atual Go-
verno PSD/CDS-PP.”Não é com mudanças de Go-
vernos que isto se resolve. Portugal dificilmente sairá 
desta situação se não houver uma grande mudança 
na forma como a Zona Euro é gerida. Para mim, é 
muito claro que, ou se arranja um esquema qualquer 
de mutualização da dívida, chamem-lhe ‘eurobon-
ds’ ou chamem-lhe o que quiserem, ou dificilmente 
o país isolado, e por si só, ou à custa de reduções 
orçamentais poderá sair desta situação”, disse Silva 
Peneda.Falando aos jornalistas antes de entrar para 
o auditório da Faculdade de Economia da Universi-
dade do Porto, para a cerimónia do 60.º aniversário 
desta instituição, Silva Peneda mostrou-se preocupa-
do com “a falta de emprego”, oriunda da “falta de 
investimento estrangeiro”, uma situação “alarman-
te”.Questionado sobre formas de captação de investi-
mentos, Silva Peneda defendeu uma “reforma fiscal” 

que permita uma “estabilização de pelo menos uma 
década”.”O investimento é a junção de muitas variá-
veis e uma delas tem a ver com a estabilidade fiscal. 
É por isso que está em curso uma reforma que espero 

que seja concluída o mais rapidamente possível ao 
nível do IRC e IRS. A reforma é uma medida estru-
tural que espero que seja para muito tempo. Espero 
que esta reforma nasça e seja estável pelo menos du-
rante uma década”, disse.Por fim, em comentário às 
previsões do relatório da OCDE, tornadas públicas 
quarta-feira e que apontam para uma recessão mais 
profunda este ano, o presidente do CES afirmou “não 
estar surpreendido, mas sim preocupado”.

reCente desCoberta aliMenta
esperança no trataMento da sida
investigadores norte-americanos conseguiram 

descrever pela primeira vez a estrutura quími-
ca do capsídio do vírus ViH o que permitirá ex-
plorar novas terapias para o tratamento da sida, 
informou a revista nature.

 O estudo, feito por especialistas da Universidade 
de Pittsburgh (EUA), informou que durante muito 
tempo os cientistas tiveram dificuldade em decifrar o 
capsídio do VIH, a estrutura da proteína que contém 
o material genético do vírus e que é fundamental para 
a sua virulência, pelo que estes avanços ajudarão a 
desenvolver novos medicamentos.”

O capsídio é muito importante e conhecer a sua 
estrutura em detalhe pode-nos levar a (criar) novos 
medicamentos que ajudam a tratar e prevenir a in-
feção”, disse Paijun Zhang, professora associada do 
Departamento de Biologia Estrutural, da Faculdade 

de Medicina da Universidade de Pittsburgh.”
A nossa abordagem tem a possibilidade de ser 

uma alternativa poderosa nas nossas terapias 
de VIH, que trabalham atacando certas enzi-
mas, mas a resistência às drogas é um grande 
desafio, devido ao alto nível de mutação do 
vírus”, acrescentou. Ao descrever o capsídio, 
os cientistas mostraram que não é uniforme e 
assimétrico, de modo que é difícil conhecer o 
número exato das proteínas que contém.Para 
decifrar o capsídio, os investigadores usaram 
um microscópio com uma resolução alta e em 
seguida analisaram os dados em computadores 
potentes.De acordo com Zhang, o capsídio é 
muito sensível à mutação, de forma que tentar 

alterar a sua operação vai ajudar a desenvolver novos 
tratamentos contra esta doença que afeta milhões de 
pessoas.” O capsídio deve permanecer intacto para 
proteger o genoma do VIH ao entrar na célula hu-
mana, mas, uma vez lá dentro, tem que desafazer-se 
para libertar o seu conteúdo para que o vírus possa 
reproduzir-se”, concluiu.



A Voz de PortugAl  |  5 de junho de 2013  |  P. 7

CRÓniCAS

o senhor José

Sempre que perguntavam ao senhor José o que 
era a crise ele respondia: - não sei. E conti-

nuava a viver como sempre o tinha feito - com a 
serenidade dos bons e o trabalho das suas mãos 
sempre activas. Levantava-se ainda os galos não 
tinham feito ouvir o seu grito da madrugada. Dei-
tava-se logo que as Trindades repicavam na torre 
da igreja da freguesia das Fontinhas, sua terra de 
nascimento e, esperava ele, de morte.
A mulher, tão simples quanto ele, acompanhava-o 

no amanho da terra e no tratamento do gado que lhes 
servia de sustento. Filhos? Um deles vivia na cidade 
e não dava notícias. Já se habituara a tal trato. A mu-
lher é que ainda chorava de saudade e de mágoa. Os 
outros três tinham partido para terras de promessas 
mais ou menos reais, mais ou menos enganadoras. 
Uma carta por ano a marcar presença e, talvez, he-
rança.
Os olhos azuis do senhor José faziam lembrar gené-

ticas inglesas de antigos povoadores da ilha. A bon-
dade a expandir-se pelos campos meigos de terras de 
pão. As mãos gretadas por anos e anos de trabalho 
duro e bom. O rosto moreno do sol e do frio com 
rugas silenciosas gravadas como passagens de tempo 
e de vida. 
- Senhor José, tem sentido a crise que anda por aí? 

Perguntavam em tempos de eleições homens e mu-
lheres de sorrisos falsos e fáceis. Ele só abanava a 
cabeça, sábio das manhas e não das crises. 
Amigo do amigo, nunca fora visto em tabernas ou 

cafés. Um afago a uma criança, um sorriso a um pas-
sante. A paz de um homem a deslumbrar os poucos 
habitantes de uma pequena vila escondida no inte-
rior da ilha Terceira. Porque a bondade e a singeleza 
também fascinam quem delas se aproxima e as olha 
com a atenção da alma, mais pródiga do que o corpo 
a apreciar a genuinidade das coisas. 
REVERSO - Na angustiada maior cidade da ilha o 

dr. Luís afadigava-se logo pela manhãzinha fazendo 
uma higiene pormenorizada onde os perfumes ca-
ros e as roupas de bom corte sobressaiam no rosto 
amarelado pelo abuso de bebidas brancas de luxo e 
charutos cubanos. De fato escuro e gravata colorida 

transmitia a imagem do vencedor para mentes que 
vêem exteriores e não interiores.
Seguia em carro de alta cilindrada para o trabalho na 

Assembleia Regional onde exercia as funções de de-
putado eleito pelo povo que, ao tempo, só conhecera 
o líder da lista apresentada pelo partido político a que 
pertencia o dr. Luís que não passava de um completo 
desconhecido para o povo daquela cidade. 
Já fora membro militante do partido que liderara 

o governo anterior mas, logo que viu as mudanças 
acontecerem num povo oprimido por leis desuma-
nas nada conscientes do sofrimento dos habitantes 
da ilha, alterara os seus discursos e palavras, esque-
cera compromissos e amigos e rumara a ideias mais 
promissoras de lugares garantidos em futuros, ora 
presentes, e jurara novas fidelidades e convicções. 
Assim garantira mais tempo de permanência no de-
sempenho de funções políticas onde nada desempe-
nhava para além da presença.
Esquecera que tinha pai. Esquecera que tinha mãe. 

Os progenitores servem muitas e muitas vezes para 
isso: serem esquecidos como trapos velhos que para 
nada servem. 
Naquela manhã o telefone do gabinete, onde nem 

uma fotografia de mulher ou criança dava vida e ale-
grava, tocou. Da recepção informaram-no que um 
senhor de idade queria dar-lhe uma palavrinha. Não 
conseguiu perceber quem seria pois as suas amizades 
eram poucas e acabavam onde finalizavam os mean-
dros da política e da vaidade. Pediu mais referências 
sobre a pessoa que esperava falar-lhe. Disseram-lhe 
da simplicidade do homem idoso que lhe pedia uns 
minutos do seu tempo inútil.
Desceu devagar as escadarias daquele edifício que 

outrora fora um palacete. E viu…o pai. Simples, 
como só ele o sabia ser; nobre, como só o podem ser 
os bons de coração.
Sobressaltou-se. Viu, de imediato, a gravata e o 

fato pretos e compreendeu. Pela primeira vez des-
de que fora criança as lágrimas correram livremente 
por aquele rosto desabituado de revelar sentimentos. 
E abraçou o pai com respeito e remorsos. Seguiu-o 
numa última visita à mãe que tinha partido há dois 
dias.
Nenhum homem está perdido. A recuperação é sem-

pre possível.

Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

da errada CadênCia diária à 
atual CarênCia total

Hélio Bernardo Lopes

A generalidade dos portugueses mais atentos 
ao que decorre na vida pública não esqueceu 

as inaceitáveis palavras de isabel Jonet, a propó-
sito do imperativo dos portugueses, que estariam 
habituados a comer bifes todos os dias, terem de 
deixar de o fazer. Coitados dos portugueses.
Um pouco mais tarde, Isabel Jonet lá voltou à car-

ga, através de um entrevista concedida ao i, onde 
salientou preferir a caridade à solidariedade. Cer-
tamente por mero acaso, a verdade é que o Papa 
Francisco tem vindo a referir, reiteradamente, a 
solidariedade, sendo que ainda o não ouvi referir a 
caridade.
A minha opinião é simples: a palavra caridade tem 

um conteúdo que é sentido pelas pessoas como hu-
milhação, revolta íntima e repugnância, ao passo 
que a solidariedade é um dever, em especial dos 
crentes, devendo ser uma projeção do amor de Deus 
para com o próximo, através de cada um de nós. A 
solidariedade é, em princípio, organizada, automá-
tica e anónima, enquanto a caridade é sempre vista 
e sentida, por quem a recebe (diretamente), como 
humilhante.
Mas o tempo passou, desde essa revoltante inter-

venção dos bifes de Jonet, e mesmo, já mais tarde, 
depois das duas presenças de Margarida Corrêa de 
Aguiar no programa de Judite de Sousa, das segun-
das-feiras, e o resultado foi o que agora se veio a 
conhecer: um estudo da Universidade Católica 
Portuguesa, a pedido do Banco Alimentar Contra a 
Fome, indica que um em cada quatro carenciados 
passa fome. Ou seja: aqui está o resultado de terem 
os portugueses deixado, já não de comer bifes todos 
os dias – nunca foi assim –, mas de simplesmente 
nunca mais os terem comido, fosse quando fosse. 
Nem bifes nem outros pratos da nossa boa gastro-
nomia.
A tudo isto, o sempre atento Provedor de Justiça 

que ainda temos, lá nos veio informar de mais este 
horror oriundo da atual governação, que parece es-
tar para durar: tem recebido queixas sobre crianças 
que, com dez anos, dormem na rua. 
Queixas que lhe têm chegado através de institui-

ções diversas. E Isabel Jonet preocupada com o ex-
cesso de bifes dos portugueses! 
Por tudo isto, e depois daquela tristemente célebre 

e inesquecível intervenção de Isabel Jonet, foi para 
mim verdadeiramente inesperado vê-la reaparecer 
em certa entrevista curta concedida à TVI 24. 
É verdade que já me havia causado algum espanto 

a sua escolha para discursar em certa cerimónia no 
Dia 10 de Junho, mas ouvi-la agora tratar, com tris-
teza aparente, o limite para a elasticidade financeira 
dos avós e dos pais em face da necessidade de ir em 
apoio de netos e filhos, bom, é caso para se dizer: é 
pior a emenda que o soneto.
Se os avós e os pais portugueses estão já nesse li-

mite inultrapassável, é porque, não tendo nunca co-
mido bifes todos os dias, têm agora que andar a pe-
dir para sobreviver. E não deixa de me revoltar ver 
Isabel Jonet vir lamentar esta situação, quando ela 
seria, naturalmente, a foz das ideias que sempre es-
tiveram subjacentes às suas palavras, bem como às 
ideias de Margarida Corrêa de Aguiar, nos tais dois 
programas de Judite de Sousa, às segundas-feiras.
Os portugueses nunca comeram bifes todos os 

dias, mas hoje temos uma boa imensidão deles que 
nada têm para comer em muitos dias da semana. 
E foi pena que Isabel Jonet não se tivesse deter-

minado a estar presente na Aula Magna da Univer-
sidade de Lisboa, nesta passada quinta-feira, para 
aí, abertamente, apontar e condenar a política que 
sempre teria de nos fazer chegar até esta horrorosa 
e desumana situação. 
Foi pena.
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para esta linda menina. Durante a festa, tivemos um 
ótimo jantar confecionado por Leonardo Ribeiro que 
fez um jantar à altura desta linda festa na Casa dos 
Pais. 

Outro destaque desta linda noite foi o bolo que foi 
uma verdadeira obra de arte e também uma delícia. 
Parabéns a Melanie Ribeiro por esta nova etape da 
sua vida.

receitA dA semAnA

53 anos ao 
serviço 

dos nossos
leitores e
clientes

ViDA ATiVA

Armenia Teixeira
Advogada

 O’hANlON SANDERS TEIXEIRA
3187, rue Saint-jacques, bur. 101

montreal, Qc, h4C 1G7
a.teixeira@ostavocats.ca

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

pierrefonds, Qc, h9h 3m8
fax: (514) 624-8632

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.

sweet 16 de Melanie ribeiro
nos Estados Unidos e no Canadá, as meninas 

costumam comemorar os 16 anos com uma 
grande festa (é o equivalente às nossas de 15!). 
Essa comemoração,  chamada de “Sweet Sixteen”, 
reúne amigos, família, e pais da aniversariante 
para festejar a passagem dela para a vida adulta.
Todos foram convidados e a festa foi uma surpresa  

INgrEDIENTEs
1 dente de alho picado;  1 colher (chá) de sal; 2 
colheres (sopa) de maionese HELLMANN’S; 700 g 
de filet-mignon (em uma peça); 2 cebolas médias 
cortadas em fatias; 2 cebolas roxas médias corta-
das em fatias
mOlhO:
1 xícara (chá) de água
1/2 xícara (chá) de maionese HELLMANN’S
pArA sAlpIcAr:
Cheiro-verde picado
pArA cObrIr:
Papel alumínio

mODO DE prEpArAÇÃO
Pré-aqueça o forno em temperatura média (180ºC). 
Numa pequena tigela, misture o alho, o sal e a 
maionese HELLMANN’S. Espalhe sobre o filet-
-mignon cobrindo toda a superfície. Coloque numa 
assadeira média (33 x 23 cm) e espalhe as cebolas 
ao redor. Cubra com o papel alumínio e leve ao 
forno por 20 minutos. Retire o papel e leve nova-
mente ao forno por mais 20 minutos ou até dourar 
a superfície. Retire do forno, reserve as cebolas e 
corte a carne em fatias
mOlhO: Coloque a assadeira sobre a chama do 
fogão, junte a água e aqueça até soltar os resíduos 
da assadeira. Passe por uma peneira e coloque 
em uma panela pequena. Acrescente as cebolas 
assadas, a maionese HELLMANN’S e misture até 
que fique homogêneo. Cozinhe por mais 5 minutos, 
mexendo sempre até formar um molho cremoso. 
Coloque a carne fatiada em uma travessa e cubra 
com o molho sobre, salpique o cheiro-verde e sirva 
em seguida.

Carne assada com
molho de cebolas

Carlos César e Meaghan benfeito 
distinguidos no dia dos açores
O antigo Presidente do Governo dos Açores, Car-

los César, foi a única individualidade distin-
guida com a Insígnia Autonómica de Valor, a mais 
importante das insígnias honoríficas dos Açores. A 
imposição das insígnias autonómicas teve lugar na 
cidade da Horta, durante a sessão solene comemo-
rativa do Dia da Região, organizada conjuntamente 
pelo Governo dos Açores e pela Assembleia Legis-
lativa. Foram 37 personalidades e instituições distin-
guidas este ano com insígnias honoríficas:
insígnia Autonómica de Valor (1):
A Insígnia Autonómica de Valor destina-se a 

agraciar o desempenho excecionalmente rele-
vante de cargos nos órgãos de governo próprio 
ou ao serviço da Região ou de feitos cívicos de 
grande relevo. 
- Carlos Manuel Martins do Vale César: (nas-

ceu em outubro de 1956, em Ponta Delgada, foi 
Presidente do Governo Regional dos Açores en-
tre 1996 e 2012, Vice-presidente e Deputado à 
Assembleia Regional e deputado à Assembleia 
da República, além de adjunto do Secretário de 
Estado da Administração Interna, membro da 
Assembleia Municipal de Ponta Delgada e Pre-
sidente da Assembleia de Freguesia da Fajã de 
Baixo, membro do Conselho de Estado, do Con-
selho Superior de Defesa Nacional, do Conselho 
Superior de Segurança Interna e do Conselho 
Superior de Proteção Civil).
insígnia Autonómica de Reconhecimento (12):
A Insígnia Autonómica de Reconhecimento destina-

-se a distinguir os atos ou a conduta de excecional 
relevância de cidadãos portugueses ou estrangeiros 
que valorizem e prestigiem a Região no País ou no 
estrangeiro, ou que para tal contribuam, bem como 
para a expansão da cultura açoriana ou para o conhe-
cimento dos Açores e da sua história e que se distin-
gam pelo seu mérito literário, científico, artístico ou 
desportivo.

- Meaghan Benfeito: (nasceu em 1989 no Canadá, 
filha de pais portugueses oriundos dos Açores. Come-
çou a sua carreira de atleta em 2005, ganhando logo 
nesse ano uma medalha de bronze nos Campeonatos 
Aquáticos Mundiais na sua cidade natal: Montreal. 
Em 2006 e 2007, ganha novas medalhas de bronze 
nos Jogos da Commonwealth e da Pan American em 
natação sincronizada. Nos Jogos Olímpicos de 2012, 
na competição de natação sincronizada, arrecada mais 
uma medalha de bronze).

Agraciados com esta insígnias, foram também as se-
guintes pessoas e organismo: António Clemente Perei-
ra da Costa Santos, Ariel Edison Guadalupe Cabrera, 
Artur Teodoro de Matos, Francisco Cota Fagundes, 
Heitor Miguel Medeiros Sousa, Manuel Edward de 
Mello, Maria João da Câmara da Silva, Mário João 
de Oliveira Ruivo,  Nuno Duarte Gil Mendes Betten-
court, Seminário Episcopal de Angra, Vasco Manuel 
Pimentel Pereira da Costa.
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CURiOSiDADE

por que padre não pode Casar?
no começo os padres não 

se casavam por escolha 
própria, pois preferiam apli-
car todo seu tempo e ener-
gia em atividades religiosas 
como pregação e oração, se-
guindo o exemplo de Jesus 
Cristo.
No entanto, em 1139, ao tér-

mino do Concílio de Latrão, 

o matrimônio foi oficialmen-
te proibido aos membros da 
Igreja. A decisão apoiou-se em 
passagens bíblicas que evoca-
vam o celibato como em “É 
bom para o homem abster-se 
da mulher” (trecho primeira 

carta aos Coríntios).
Outros interesses, porém, 

motivaram essa decisão. Na 
Idade Média (do século 5 ao 
15), a Igreja Católica, no auge 
do seu poder, acumulou mui-
tas riquezas, sobretudo em ter-
ras. Temendo perder bens para 
os herdeiros dos membros do 
clero, o conselho optou por 

impedir que esses herdeiros 
existissem, instituindo o celi-
bato entre os padres.
Essa medida causou a pri-

meira crise dentro da Igreja 
Católica, que terminou com a 
Reforma Protestante de Marti-

nho Lutero. Por isso, apesar da 
matriz católica, a prática pro-
testante permite o casamento 
entre pastores.
Depois da Reforma Protes-

tante, a Igreja Católica reafir-
mou a necessidade do celiba-
to, definindo no Concílio de 
Trento, em 1563, que quem 
o rompesse seria expulso do 

clero. A determinação se man-
teve até 1965, quando o papa 
Paulo VI permitiu que padres 
se casassem e continuassem 
frequentando a Igreja, desde 
que abdicassem da função de 
padre.

24 Verdades que podeM Mudar sua Vida
01 - O nome completo do Pato 
Donald é: Donald Fauntleroy 
Duck.

02 - Em 1997, as linhas aéreas 
americanas economizaram 
40.000$ eliminando uma azei-
tona de cada salada.

03 - Uma girafa pode limpar 
suas próprias orelhas com a 
língua.

04 - Milhões de árvores no 
mundo são plantadas aciden-
talmente por esquilos que en-
terram nozes e não lembram 
onde eles as esconderam.

05 - Comer uma maçã é mais 
eficiente que tomar café para 
se manter acordado.

06 - As formigas se espregui-
çam pela manhã quando acor-
dam.

07 - As escovas de dente azuis 
são mais usadas que as verme-
lhas.

08 - O porco é o único animal 

que se queima com o sol além 
do homem.

09 - Ninguém consegue lam-
ber o próprio cotovelo, é im-
possível tocá-lo com a própria 
língua.

10 - Só um alimento não se de-
teriora: o mel.

11 - Os golfinhos dormem com 
um olho aberto.
12 - Um terço de todo o sor-
vete vendido no mundo é de 
baunilha.

13 - As unhas da mão crescem 
aproximadamente quatro ve-
zes mais rápido que as unhas 
do pé.

14 - O olho do avestruz é 
maior do que seu cérebro.

15 - Os destros vivem, em mé-
dia, nove anos mais que os ca-
nhotos.

16 - O “quack” de um pato não 
produz eco, e ninguém sabe 
porquê.

17 - O músculo mais potente 
do corpo humano é a língua.

18 - É impossível espirrar com 
os olhos abertos.

19 - “J” é a única letra que não 
aparece na tabela periódica.

20 - Uma gota de óleo torna 25 
litros de água imprópria para o 
consumo.

21 - Os chimpanzés e os gol-
finhos são os únicos animais 
capazes de se reconhecer na 
frente de um espelho.

22 - Rir durante o dia faz com 
que você durma melhor à noi-
te.

23 - 40% dos telespectadores 
do Jornal Nacional dão boa-
-noite ao William Bonner no 
final.

A úLTiMA E MAiS
iMPRESSiOnAnTE:
24 - Aproximadamente 70% 
das pessoas que lêem este ar-
tigo tentam lamber o cotovelo.

pOr QuE NOs cOÇAmOs? (1)
“Começou pelo nariz, formigando. Depois subiu lentamente e 
se alojou na minha pálpebra superior. Eu coçava tanto que 
a região chegou a ficar anestesiada. Não sentia mais dor, e 
os pêlos da minha sobrancelha esquerda já estavam ralos de 
tanto que eu arranhava a pele. Procurei dermatologistas, acu-
punturistas, psicólogos. Não adiantou. Sinto meu rosto pinicar 
quase todo dia há mais de 5 anos. Em vez de coçar o olho, 
esfrego o nariz para tentar enganar a sensação. Mas já fiquei 
em carne viva, porque coçar só me fazia coçar mais”, conta a 
secretária Kelly S., 26 anos, que evita sair de casa por medo 
de não conseguir se controlar. Ela sofre de um tipo raro de 
coceira, que só recentemente a ciência começou a entender. 
Afinal, por que a coceira existe? O que acontece no organis-
mo quando coçamos? Por que algumas partes do corpo co-
çam mais? Por que coçar é gostoso, mas aumenta a vontade 
de coçar? Só de pensar nisso tudo você ficou com coceira? 
Como é possível? Calma...
Apesar de parecer raro, o caso de Kelly é bem comum – como 
ela, muitas pessoas sofrem de coceiras permanentes e incu-
ráveis. A americana Mary Ellen Nilsen sentia intensa coceira 
na sobrancelha direita. Ela não conseguia se controlar e cutu-
cava incessantemente o local, inclusive enquanto dormia. Até 
que acordou com uma gosma esverdeada escorrendo pelo 
rosto. Ela havia provocado uma infecção nos tecidos da pele 
e no próprio osso, que acabou quebrando. Literalmente, se 
coçou tanto que atravessou o crânio e chegou ao cérebro. De-
pois disso, Mary passou a dormir de capacete e com as mãos 
amarradas nas laterais da cama. Mary é um caso extremo, 
mas tem um ponto em comum com as pessoas normais: você 
já reparou que a coceira parece ser mais intensa à noite? Não, 
não é o lençol da sua cama que está pinicando. Existe uma 
explicação bem mais científica. “A produção dos hormônios 
supressores da coceira, como a corticosterona, diminui no pe-
ríodo noturno”, afirma Gil Yosipovitch, diretor do Laboratório 
de Fisiologia da Pele da Universidade de Wake Forest, nos 
EUA. Por muito tempo, a coceira foi considerada uma forma 
atenuada de dor. E ela realmente divide com a dor alguns ca-
minhos do sistema nervoso. Ambas as sensações começam 
nos nervos periféricos, que ficam na pele, e caminham até 
a medula espinhal, na base das costas, para daí seguir em 
direção ao cérebro. Mas uma pesquisa da Universidade de 
Mannhein, na Alemanha, fez uma descoberta surpreendente. 
Na nossa pele, existem nervos especializados em coçar, e o 
cérebro tem uma reação pré-programada a eles. “Quando a 
gente encosta o braço direito num ferro quente, por exemplo, 
o cérebro transmite um sinal que movimenta os músculos des-
se braço, para que tiremos o membro da situação de perigo e 
dor. Já se sentirmos uma coceira, também no braço direito, a 
mensagem enviada pelo cérebro vai estimular o lado esquer-
do do corpo, para que você use a outra mão para se coçar”, 
explica... cONTINuAÇÃO NA próxImA EDIÇÃO
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setts, Jimmy Faria e Kevin Moniz, não 
esquecendo os concertos da Filarmóni-
ca do Divino Espírito Santo de Laval 

e Filarmónica Portuguesa de Montreal.
Felicitamos Manuel da Ponte, a Co-

missão de Festas, a Missão e a comu-
nidade em geral por todo o brilhan-
tismo dos festejos. Podemos notar 
que os Mordomos de 2013 serão o 
Sr. Viriato e a sua esposa Conceição 
Freire. Viva o Espírito Santo.

COMUniDADE

Acontecimento

L’avvenimento

*

newlook.ca

29 SUCURSAIS NA REGIÃO 
DE MONTREAL INCLUINDO :
Galeries d’Anjou • Jean-Talon Est (2 sucursais)
Saint-Joseph • Mont-Royal 
Rosemont • Villeray

*Na compra de um par de óculos, incluindo armação e lentes oftálmicas com o tratamento anti-riscas, na secção 2 por 1, obtenha um segundo par de óculos na secção 2 por 1. Pague somente o mais caro dos dois pares. Esta oferta é válida por um período limitado, 
e não pode juntar a qualquer outro artigo em promoção. Armaçõe a titulo indicativo somente. Detalhes na loja. Michel Laurendeau, oculista.

PARA ÓCULOS 
especialmente

ADAPTADOS para 
computador

Para 
um
LOOK

2o

  

ÚLTIMA 
OPORTUNIDADE ! 

Oferta termina a 15 de junho de 2013.

514 270-8158

1, BOUL. SAINT-JOSEPH O. :
DR SYLVAIN ROSS,

OPTOMETRISTA

E X A M E 
À  V I S T A 

N O  P R Ó P R I O  L O C A L 

P O R  O P T O M E T R I S T A S

BiJOUTERiE ROYALES D’OR
1120 lAurIEr OEsTE, OuTrEmONT - prOp.: NAfIssA
- compramos ouro e prata
- Nova colecção de jóias em ouro e prata 
  e também a colecção chamilia e zinzi
- Temos os melhores preços

514.564.4664 | 514-209-6652

o espírito santo de santa Cruz
CoM Mau teMpo Mas espetaCular!

A nossa comunidade acabou de 
viver mais um grandioso fim-

-de-semana festivo, por ocasião dos 
festejos locais em louvor do Divino 
Espírito Santo e que tão brilhante-
mente decorreram na Missão Portu-
guesa de Santa Cruz.
Podemos realçar o mordomo des-

te ano o qual sempre ajudou muito o 
jornal A Voz de Portugal na parte pu-
blicitária ano-após-ano, o grande em-
presário Manuel da Ponte, da firma 
Monastesse e sua companheira. 
A “descida” do Divino até nós não foi 

com uma das melhores temperaturas.
No sábado pelas 20h30 caiu uma chuva 
torrencial mas, apesar de tudo, houve 
uma boa participação, fartura, nobreza, 
muita alegria e, pelos vistos todos gos-
taram do programa!
Para os que puderam assistir mais de 

perto, foram dias bastante animados e 

que começaram com a folia dos bezer-
ros no matadouro. Houve continuidade 
na solene reza do terço, e tendo como 
pontos altos a missa do domingo pre-
sidida pelo Doutor Padre José Vieira 
Arruda, a coroação e a exuberante re-
feição das sopas entre milhares dos fes-
tejantes. A distribuição das excelentes 

pensões, no sábado, foram o começo 
das atividades neste dia, preenchido 
com a reza do terço e a eucaristia, para 
culminar a saborosa refeição de carne 
guisada, massa sovada, vinho e refres-
cos, oferta dos mordomos. Esta última 
atividade decorreu no subsolo da igre-
ja, onde todos estavam protegidos con-
tra o mau tempo. 
Este ano tivemos um baile abrilhanta-

do por vários artistas convidados, a ta-
lentosa Geanna Soares e Tony Borges, 
que vieram diretamente de Massachu-

Sylvio Martins
fotos de João Arruda



A Voz de PortugAl  |  5 de junho de 2013  |  P. 13

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

Anjou  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Halles d’Anjou  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 514 355-4734
Beloeil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Place Beloeil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 446-2000
Brossard  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Quartier DIX30   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 656-9599
Laval  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Centropolis / Marché Gourmand  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 681-3399
Montréal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4900, Molson  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 514 908-1000
Saint-Jean-sur-Richelieu  .  .  .  .  .  .  .  .  .Halles St-Jean   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 349-5330
Sorel-Tracy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6950, Marie-Victorin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 743-0644

Preços em vigor em todas as sucursais Odessa até quarta-feira, 12 de junho 2013, 
segundo a disponibilidade no estabelecimento, ou até ao esgotamento dos 
produtos . As fotos desta publicidade são apresentações sugeridas .

A maior cadeia de peixarias no Quebecque !

Polvo

199$
/ lb (4,39$ / kg) a 
compra de 10 lb +

www.odessapoissonnier.com

DE 1½ lb À 6 lb
NÓS TEMOS O TAMANHO QUE QUISER !

Reserve as suas lagostas vivas! Pode reservar 24h antes para um serviço 
mais rápido, ou chegar à peixaria uma hora antes de fechar. A seu pedido, 
elas serão cozidas, partidas e embaladas gratuitamente! Lagostas 

cozidas 

igualmente 

disponíveis !

Frescura absoluta !

GANHE 
1 DOS 6 JANTARES DE LAGOSTA 
AO DOMICÍLIO PARA 8 PESSOAS 
NUM VALOR DE 1000 DÓLARES

CONCURSO ATÉ 10 DE JUNHO DE 2013

PARA PARTICIPAR, APRESENTE-SE NO ESTABELECIMENTO !

Camarões cozidos  
41-50 / Saco de 350 g

Salsichas de Salmão Italianas (não picantes)   

176$
/ 100 g

2/1499$

Porção de salmão 
marinado

6/20$299$
/ lb 
6,59$ / kg

7,99$ ch . 3,99$ ch .
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BRASãO

inFORMAçõES

OnDE SiTUA-SE...

Vila de rabo de peixe
Rabo de Peixe é uma vila e freguesia portugue-

sa do concelho da Ribeira Grande, com 16,98 
km² de área e 8 866 habitantes (2011). Densida-
de: 522,1 hab/km². Foi elevada à categoria de vila 
a 25 de Abril de 2004. Com uma área geográfica 
de 16,98 km², onde se inclui o lugar de Santana, 
a Vila de Rabo de Peixe confronta com o Oceano 
Atlântico, a norte, com as freguesias das Calhetas 
e Pico da Pedra, a Este, com a Ribeira Seca e San-
ta Bárbara, a Oeste, e com o Livramento (Ponta 
Delgada) e Cabouco (Lagoa), a Sul. Vive essen-
cialmente da pesca e da agricultura, havendo in-
dústrias de construção civil e de transformação de 
peixe como principais empregadores.
As raízes históricas desta povoação remontam, pelo 

menos a meados do séc.XV, altura em que a ilha de 
São Miguel começava a ser povoada. Pequenos aglo-
merados de pessoas fixaram-se em diferentes pontos 
da Ilha, de forma explorarem as muitas riquezas exis-
tentes.
Na verdade, quer se encontrassem junto ao mar, 

quer se retirassem para o interior, as populações en-
contraram sempre uma importante fonte de explo-
ração: um mar abundante em espécies piscícolas ou 
um território fértil e propício ao desenvolvimento de 
várias culturas. Assim se fixaram nas terras que hoje 
compões a Vila de Rabo de Peixe.
Gonçalo Velho Cabral chegou a São Miguel, em 

Maio de 1444, voltando em 1445, embora a ilha já 
tivesse sido visitada por navegadores no século XIV.
De inicio, São Miguel era despovoado, apontando-

-se como primeiros moradores, segundo algumas 

fontes, Pêro de São Miguel e Aldonça Rodrigues (sua 
mulher), por volta do ano de 1480. Ambos eram natu-
rais de África e criados do Infante D.Henrique.
O Lugar de Rabo de Peixe só deverá ter sido habi-

tado, com as primeiras famílias fixadas à terra, por 
volta do finais da era de Quatrocentos por flamengos 
e mouros, cujas terras eram cedidas por El-Rei, com 
o fim de organizarem a vida neste povoado.
Neste caso, os seus habitantes, para além de terem 

o cultivo e a pastorícia como um importante recurso, 
tinham no mar o seu principal meio de subsistência.
Estas riquezas funcionaram como um pólo de atrac-

ção, que trouxe novas gentes á Terra, transformando, 
desta forma, o pequeno aglomerado populacional na 
Grande Vila que Rabo de Peixe é hoje.
Não existe consenso no que concerne à justificação 

do topónimo, visto que, a primeira hipótese se baseia 
na configuração de uma das suas pontas, que penetra 
no mar, a outra hipótese, afirma que foi encontrado 
no mar, um peixe de dimensão invulgar que a popula-
ção do povoado não conseguiu identificar e, por essa 
razão, decidiram pendurar o rabo desse peixe num 
pau.
Deste modo, quando alguém se deslocava deste lu-

gar para outra zona da ilha, dizia que vinha do “Rabo 
de Peixe”. É no entanto, mais provável, a versão re-
lativa à configuração natural da actual Vila, cujo for-
mato se assemelhava com um Rabo de Peixe.
Este Pequeno Povoado, sem nome até então, pas-

sou, desta forma, a chamar-se Rabo de Peixe e com 
o passar do tempo tornou-se numa das maiores fre-
guesias de São Miguel, sendo actualmente Rabo de 
Peixe considerado uma Vila.
A Vila de Rabo de Peixe tem sido berço de perso-

nalidades que se têm destacado em várias áreas de 
conhecimento e que têm dado um grande contributo 

à sociedade.
FESTAS RELiGiOSAS
As Festas Religiosas são extremamente valorizadas 

pela população local, e representativas da cultura 
desta vila, atraindo inúmeros visitantes não resitentes 
na localidade. Estas iniciam-se logo no primeiro dia 
do ano, com a Festa do Senhor Bom Jesus, seu Santo 
Padroeiro. Tal como em toda a ilha de São Miguel, 
existe uma devoção especial pelo Divino Espírito 
Santo, sendo famosos os cortejos e carros alegóricos 
referentes a estas Festas. A Festa da Bandeiras é uma 
das mais expressivas manifestações destas comemo-
rações. Esta celebração engloba duas formas, a Ban-
deira da Beneficência, ou as “Festas da Beneficência” 
e a Bandeira da Santíssima Trindade, designada pelo 
povo “Festas da Caridade”. Acompanhando estas 
duas Bandeiras, ocorrem as fomosas “Despensas” e 
“Bailinhos”, duas danças oriundas de Rabo de Peixe.
São seis as coroações em Rabo de Peixe, a de São 

Sebastião, a de São João, a de São Pedro, a d’Os Ino-
centes, a da Santíssima Trindade e a do Rosário.
Os impérios só terminam com as chaves de São 

Pedro que fecham as portas dos folguedos, até ao 
primeiro Domingo de Outubro, altura do começo da 
celebração das Festas de Nossa Senhora do Rosá-
rio. Essas têm o seu ponto forte no Domingo, com 
a realização da procissão. Na segunda-feira também 
se realiza uma procissão que percorre quase todas as 
ruas de Rabo de Peixe. Há quem diga que a procissão 
realizada no Domingo é a segunda maior, a seguir 
à procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres, 
em Ponta Delgada. Santa Cecília e nossa Senhora 
da Conceição, padroeiras, das duas filarmónicas de 
Rabo de Peixe, são outras das festividades desta vila.
Ao longo de todo ano vão se realizando outras pro-

cissões, como a procissão de São Sebastião, realiza-
da no penúltimo Domingo do mês de Janeiro, a do 
Senhor dos Passos (via sacra pública), realizada no 
terceiro Domingo anterior ao Domingo de Páscoa, a 
dos Ramos, realizada no Domingo anterior ao Do-

mingo de Páscoa, a do Senhor Morto, realizada na 
Sexta-Feira Santa à noite, a do Senhor Ressuscitado, 
realizada no Domingo de Páscoa, a dos Enfermos, 
realizada no primeiro Domingo após a Páscoa e por 
fim a procissão de São Pedro Gonçalves, realizada no 
sexto Domingo a posterior ao Domingo de Páscoa.
DAnçAS TRADiCiOnAiS
AS Festas alusivas ao Espírito Santo envolvemm 

algumas danças tradicionais, denominadas “Despen-
sas”, diferentes dos restantes “balhos” da ilha. Sa-
lientamos o Balho dos “Homens da Terra” e o Balho 
dos “Homens do Mar”, dançados apenas por homens, 
ao som de castanholas que manejam durante a actua-
ção. No entanto, ao longo da dança as mulheres po-
dem entrar se assim o desejarem, mas, nunca iniciam 
este típico ritual lado a lado com os homens.
BAnDAS FiLARMÓniCAS
As duas Filarmónicas de Rabo de Peixe têm mais 

de um século de extistência. A Sociedade Filarmó-
nica Lira do Norte (http://liradonorte.com.sapo.pt), 
fundada em 1867, cuja padroeira é Santa Cecília, e 
a Filarmónica Progresso do Norte, fundada em 1888 
e tem como padroeira Nossa Senhora da Conceição. 
Todos os anos, participam nas procissões realizadas 
em Rabo de Peixe, mas também participam em várias 
procissões da ilha e até no estrangeiro.

pAís:  Portugal
rEgIÃO:  Açores
gENTílIcO:  Rabo-peixenses
árEA : 16,98 km²
pOpulAÇÃO (2011):
 Total 8 866
DENsIDADE
pOpulAcIONAl 522,1/km2 

cóDIgO pOsTAl:  9600
OrAgO:  Senhor Bom Jesus
cOrrEIO 
ElEcTróNIcO: geral@jf-rabodepeixe.pt
síTIO OfIcIAl: jf-rabodepeixe.pt/

DESCOBRinDO PORTUGAL
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Voltou para mim a mulher que eu amo verdadeiramente.Obrigado SHAMAN por teres
harmonizado a nossa relação e destruído a energia negativa que nos rodeava. RASPU.

A minha saúde totnáva-se pior a cada dia e a medicine apesar dos progressos nãoA minha saúde totnáva se pior a cada dia e a medicine,apesar dos progressos,não
conseguia nada.O SHAMAN com sua sabedoria e rituais Ajudou-me verdadeiramente. 

A minha sorte tinha sido bloqueada pelo trabalho de um voodoo,devido a inveja e ganância
professional Agora sei quem é o meu inimigo e fujo deste inimigo diabólico MALASYprofessional.Agora sei quem é o meu inimigo e fujo deste inimigo diabólico. MALASY
Hoje a família está reunida para celebrar o nosso neto.Tudo porque o meu filho conseguiu
vencer uma situação critica no seu casamento.Obrigado pela tua ajuda SHAMAN.

Logo na primeira sessão O SHAMAN INDIO abriu os meus olhos e disse-me onde estava o meuLogo na primeira sessão O SHAMAN INDIO abriu os meus olhos e disse me onde estava o meu
marido e quem o tinha levado para longe de mim.Obrigado por me o teres trazido.  JAZ.
Perdi a traça de meu filho,o pai dele deixou-me levando-o consigo.Graças a Deus já o tenho
de volta.Obrigado SHAMAN por me o teres devolvido.

Hoje tenho o meu novo estatuto no Canada.Consegui finalmente o meu objetivo,e poderei estar
junto da minha família depois de muitos anos separados.Obrigado SHAMAN pela tua ajuda. Rocco

Tinha tantos problemas de saúde,que perdi a esperança.Carreguei este peso durante muitos
anos,mas com os segredos da floresta,praticados pelo SHAMAN,ajudaram-me e a esperança
voltou.

Muitos fracassos na minha e a minha vida amorosa era uma completa desgraça.Este verão
consegui realizar o meu sonho de formar uma família de novo. LUCIA FERRO.
Estamos celebrando o nosso casamento,depois de muito sofrimento e penar com uma
situação muito difícil.Hoje estamos reunidos e felizes.Obrigado SHAMAN,JOSE y MARIA.
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voltou para mim a mulher que eu amo verdadeira-
mente. Obrigado shAmAN por teres harmonizado 
a nossa relação e destruído a energia negativa que 
nos rodeava. rAspu.

A minha saúde totnáva-se pior a cada dia e a medi-
cine, apesar dos progressos, não conseguia nada. 
O shAmAN com sua sabedoria e rituais Ajudou-me 
verdadeiramente. 

A minha sorte tinha sido bloqueada pelo trabalho 
de um voodoo,devido a inveja e ganância profes-
sional. Agora sei quem é o meu inimigo e fujo deste 
inimigo diabólico. mAlAsY
hoje a família está reunida para celebrar o nosso 
neto. Tudo porque o meu filho conseguiu vencer 
uma situação critica no seu casamento. Obrigado 
pela tua ajuda shAmAN.

logo na primeira sessão O shAmAN INDIO abriu os 
meus olhos e disse-me onde estava o meu marido 
e quem o tinha levado para longe de mim.Obrigado 
por me o teres trazido. jAz.

Perdi a traça de meu filho,o pai dele deixou-me le-
vando-o consigo. graças a Deus já o tenho de volta.
Obrigado shAmAN por me o teres devolvido.

hoje tenho o meu novo estatuto no canada.conse-
gui finalmente o meu objetivo,e poderei estar junto 
da minha família depois de muitos anos separados.
Obrigado shAmAN pela tua ajuda. rOccO
Tinha tantos problemas de saúde,que perdi a espe-
rança. carreguei este peso durante muitos anos,mas 
com os segredos da floresta,praticados pelo SHA-
mAN, ajudaram-me e a esperança voltou.

muitos fracassos na minha e a minha vida amoro-
sa era uma completa desgraça.Este verão consegui 
realizar o meu sonho de formar uma família de novo. 
lucIA fErrO.

Estamos celebrando o nosso casamento,depois de 
muito sofrimento e penar com uma situação muito 
difícil. hoje estamos reunidos e felizes. Obrigado 
shAmAN, jOsé e mArIA.
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7- Yx plAYEr
Se tem uma coisa que me dá arrepios 
é fazer cálculos com incógnitas, aque-
les números substituídos por x e y. x 2 
+ y 2 - 3 x - 4 y = ? Arghhh!
Mas quando eu abri o Yx Player, fi-
quei tranquilo. Afinal o app é muito 

simples e não tem nada a ver com matemática! Ele 
é um player de vídeos que suporta vários formatos 
e arquivos de legendas. Além do app ter seu pró-
prio navegador, você ainda pode fazer o download 
de vídeos que já tem no seu Dropbox, no Google+ e 
mesmo no computador, simples e eficaz.

6- phOTOshOp ExprEss
O Photoshop Express reúne em um 
único aplicativo online as principais 
ferramentas de edição básica do Pho-
toshop e diversas características de 
organização e compartilhamento de 
imagens.

Integrado com ferramentas como o Flickr, o Face-
book, o Photobucket e o Picasa, a suíte online da 
Adobe oferece várias funcionalidades. Desde corre-
ções básicas como o ajuste de cor, níveis e expo-
sição, passando por retoques finos, até chegar em 
edições divertidas das imagens carregadas para o 
site, tudo isso é possível. Além disso, agora você 
pode criar uma galeria de imagens e compartilhar os 
seus melhores momentos com os amigos!

O MUnDO DA nOVA GERAçãO

saber usar o seu iphone
Vamos listar alguns dos aplicativos gratuitos que 
você não pode deixar de ter no seu iPhone e iPod 
touch.

8- DrOpbOx
Se você ainda não usa o Dropbox, 
está perdendo tempo. Assim como 
o futuro iCloud, ele armazena seus 
dados na nuvem entre todos os seus 
dispositivos e computadores, facili-
tando muito várias tarefas. Sua faci-

lidade em se integrar tanto ao Windows quanto ao 
Mac permite criar uma pasta no computador que 
joga automaticamente para a nuvem tudo o que 
você gravar nela, podendo abrir documentos, fotos e 
vídeos no iPhone onde você estiver. É preciso abrir 
primeiro uma conta (gratuita) no www.dropbox.com.

9- pOrTugAl prEss 
Portugal Press é um novo conceito 
de leitura das suas e revistas e jor-
nais favoritos em formato digital. Com 
este agregador pode assinar todas as 
revistas e jornais mais relevantes da 
imprensa nacional a um preço mais 

barato do que cada uma das revistas ou jornais 
quando subscrito individualmente! A aplicação Por-
tugal Press inclui, neste momento, as seguintes pu-
blicações: Jornal Record; Jornal Correio da Manhã; 
Jornal de Negócios; Revista Sábado; Revista Flash!; 
Revista TV Guia; Revista Máxima; Revista Vogue; 
Revista GQ; Revista Automotor.

Já pensou a ver o jornal, Correio da manhã ou mes-
mo o jornal Record por 99 centimos em vez de uma 
fortuna para ter a versão em papel. Agora é simples 
e rápida ter tudo o que é bom de Portugal em direto.
Vale a pena!

MiCrosoft reVela núMeros
sobre windows 8 e skydriVe

De acordo com o site Engadget, a Microsoft anun-
ciou esta semana que vendeu 100 milhões de 

cópias do Windows 8 desde que o novo sistema ope-
rativo foi lançado no passado mês de Outubro. Este 
número agora revelado inclui as cópias que foram 
fornecidas com novos PC e com os tablets. A empre-
sa confirmou que a actualização para o Windows 8, 
designada Windows Blue, será disponibilizada antes 
do final deste ano.
Foi anunciado ainda que o serviço de armazena-

mento em “nuvem”, SkyDrive, tem actualmente 250 
milhões de utilizadores. Deste número, 50 milhões, 
aderiram ao serviço nestes últimos meses após o lan-
çamento do Windows 8.

A gama Smart TV da LG Electronics para 2013 
introduz um conjunto de equipamentos que 

convidam à descoberta de um novo mundo de 
conteúdos e aplicações.
A experiência LG Smart TV começa no sistema 

Smart Control que apresenta melhorias na interface 
Smart Home e no novo Magic Remote. A nova ver-

noVas sMart tV da lg
são da Smart Home tem nos My Interest Cards, uma 
forma de organizar e personalizar o ecrã inicial de 
acordo com as preferências do utilizador.
Por outro lado, o novo Magic Remote foi redese-

nhado e apresenta este ano 5 modos de funcionamen-
to: Apontar, Rodar, Falar, Gestos e bre-
vemente Universal Remote que permite 
controlar qualquer equipamento ligado 
a uma LG Smart TV independentemente 
da marca. Tal como nos modelos anterio-
res, o modo Apontar permite controlar 
um ponteiro na TV com o movimento do 
pulso, como se tratasse de um rato sem 
fios; a roda central facilita a navegação 
na internet, efectua pesquisas por voz em 
Português e pode ainda efectuar alguns 
comandos através de gestos, como por 
exemplo mudar de canal ao desenhar o 
número do programa com o telecoman-
do.
A ligação com o smartphone foi sim-

plificada com a tecnologia Tag On que 
baseada em NFC, possibilita que qual-
quer utilizador se ligue a uma CINEMA 
3D Smart TV com um toque do telemó-
vel numa etiqueta LG Tag On. As novas 
Smart TVs mantêm ainda como opção a 
partilha de conteúdos na LG Cloud que 
com 5GB de espaço possibilita aceder 
na TV aos vídeos, fotos e músicas de um 
smartphone ou PC.
O novo lineup de Smart TVs LG con-

tinua a incorporar o já conhecido design 
minimalista CINEMA SCREEN LG. Os 
modelos em destaque neste lineup são o 
LA960V e o LA860V, que estarão dis-
poníveis em Portugal, a partir de Maio 
e com os PVPRs entre os 2000$ e os 
6000$, consoante a dimensão de ecrã.
Referência ainda ao 84LM960V, um te-

levisor Ultra HD de grandes dimensões que se en-
contra actualmente à venda com o PVPR de 19999$.

lg e google forMaM noVa parCeria
para produzir noVos produtos
De acordo com uma notícia do Korea Times, a 

LG e a Google formaram uma parceria para 
produzir novos produtos, que incluem um novo 
smartphone e um televisor OLED.
Numa recente visita à Coreia do 

Sul, o CEO do Google, Larry Page, 
encontrou-se com o CEO da LG, 
Koo Bon-joon. Os dois executivos, 
para além de assinarem novos acor-
dos entre as duas empresas, discuti-

ram formas de trabalhar em conjunto.
Tudo leva a crer que a LG vai desenvolver um se-

gundo smartphone da gama Nexus e que, para além 
da actual gama de produtos Google 
TV, está a planear lançar um televi-
sor OLED em parceria com a Goo-
gle. 
Estas duas empresas anterior-

mente formaram uma parceria 
para lançar o smartphone nexus 4.
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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

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

BANCOS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624 #209

DENTISTAS

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

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

NOTÁRIOS

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

Câmbio do dólar canadiano
4 DE JUnHO DE 2013

1 EURO = CAD 1.354480
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

QuINTA-fEIRA 6 DE juNhO
- GlENN CASTANhEIRA, 
  fESTIVAl muRAl NO 13-16 juNhO
- l’îlE DE SAuDADE DOCumENTÁRIO DOS 
  60 ANOS DA COmuNIDADE, 10 DE juNhO
SÁBADO 8 DE juNhO
- NO AmBITO DOS 10 ANOS DE pORTuS CAllE
- DOmINGA DE ANjOu

Bell Fibe: 880
Videotron: 255

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

CONTABIlISTAS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
514.277.7778

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

2615 Place Chassé               514.845.0164 
www.ferma.ca

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

ImpORTADORES

mERCEARIAS

mercearia 
portuguesa

4701 st-urbain
514.842.3373

inFORMAçãO PRA QUEM LÊ.

RESULTADO PRA QUEM ANUNCIA

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

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

IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

RESTAuRANTES

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

SANDY MARTINS
514.943.7907

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

TRANSpORTES

TRADuçõES

CONSTRuçÃO
SOLUTIONS
ALUMINIUM A.S. INC
fabricação e instalação
corrimões e escadas de
alumínio, varandas     514.467.0044
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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

essencial
nos

negócios

precisa-se de 
serralheiros para 

fabricação e 
instalação com 
ou sem carta de 

competência.
vitor gaspar
514-955-5553

AluGA-SEEmpREGOS

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

Precisa-se de Conductores
para carros funerários

e cangalheiros.
514-640-4270

uRGENTE
Precisa-se de pessoa para a 
grelha com muita experiência.
(disponível de manhã e à tar-
de).

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

514-244-5138 ou
450-462-2558

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

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

grANDE OpOrTuNIDADE
Novo condo à venda em st-
-hubert. 41/2, tudo incluído, 
mobília de 2 qts, cozinha, 
salão e são todos de boa 
qualidade.

Aluga-se 5 1/2 situado 
no 9167 15ª avenida. 

514-328-9070

Adelino machado ferreira
Faleceu em Montreal no dia 30 de maio de 
2013 o senhor Adelino Machado Ferreira, 
com 54 anos de idade, natural das Feiteiras 
do Sul, São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa Maria dos Anjos 
Ferreira, sua filha Tawnia (Baha Laham), 
seu filho Alexandre, sua neta Alyssia, sua 
mãe Maria da Luz Rego, sua sogra Luduvi-
na Adriano, seus irmãos José (Idalina), Luis 
(Ana) e Humberto (Goretti), seu cunhado 
Jorge (Valentina), sobrinhos/as, familiares 
e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-Talon E., montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino martins
A missa de corpo presente foi segunda-feira, dia 3 de junho às 
10h na Igreja Santa Cruz. Foi sepultado em cripta no cemitério 
Notre-Dame des Neiges. Renovam com profunda saudade a 
missa do sétimo dia que vai se realizar hoje, dia 5 de junho de 
2013 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.

Precisa-se de homem para lim-
peza para o verão.
contatar fernando medeiros

450-975-4998
514-739-3614

Precisa-se de paysagista com 
ou sem experiência. Necessá-
rio ter carro.

contatar 514-269-1252

precisa-se de 
empregada 
de mesa (de 

dia) para o bar 
champs.

514-588-3571

VENDE-SE
urgENTE

Três bilhetes à venda para 
Portugal, Air France, trans-
feres incluídas. Do 16 de 
julho ao 22 de agosto de 
2013. 438-777-9652

luso-Canadiana Miss uniVerso
do Canadá por 24 horas
Denise Garrido foi coroada Miss Universo do 

Canadá na noite de sábado, mas 24 horas de-
pois a organização do concurso revelou ter havido 
um erro no sistema informático de votação, e que, 
afinal, não era a vencedora.
No entanto, a lusodescendente de 26 anos, mostrou-

-se “orgulhosa por ser a primeira portuguesa a vencer 
o concurso da Miss Universo Canadá, nem que fosse 
por 24 horas”.
Denise, de Bradford (Ontario), filha de Luís Garri-

do, português que nasceu no Rio de Janeiro (os pais 
são de Foz Côa), e de Júlia Garrido (natural de Bar-
celos), conta que durante aquelas 24 horas ‘viveu um 
sonho’, que depois ‘se tornou num pesadelo’. Após 
um dia exausto de trabalho, com ‘entrevistas, fotos 
e vídeos’, já próximo das onze horas da noite de do-
mingo, quando jantava com a equipa do concurso, 
comunicaram-lhe que ‘devido a um erro no sistema 
informático da votação’, a vencedora ‘era a concor-
rente Riza Santos de Calgary’.

‘Foi um choque, estava tão cansada que nem queria 
acreditar’, contou. Mas nem tudo foi negativo pois 
foi ‘rainha por 24 horas’ e se estive no lugar da ven-
cedora ‘gostava que houvesse esta retificação, pois 
seria injusto’.
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hOrIzONTAIs: 1. Entro em sociedade. 2. Cortar e triturar com 
os dentes. Infrutífera. 3. Eiró. Produza som. 4. Crença religiosa. 
Lanço secundário de estrada ou caminho-de-ferro. Caminhar. 
5. Aeródromo que dispõe de instalações próprias para chegada 
e partida de pessoas e cargas. 6. Existes. Contr. da prep. em 
com o art. def. a. Graceja. Aqueles. 7. Instrumento para es-
bagoar uvas ou ripar abóbora para doce. 8. Avançava. Doido. 
Preposição. 9. Que não está cozido. Grande porção. 10. Parte 
mais larga da enxada. Tubo da espingarda ou do canhão. 11. 
Nome que se deu ao aeróstato inventado pelo padre Bartolo-
meu de Gusmão.
vErTIcAIs: 1. Referente a difteria. 2. Mulher acusada de um 
crime. Fechar (as asas) para descer mais rapidamente. 3. A fa-
vor. Salto brusco. 4. Contr. da prep. a com o art. def. o. Relativo 
aos rins. Carta de jogar. 5. Restaurador. 6. Crómio (s.q.). Contr. 
do pron. pess. compl. me e do pron. dem. o. A minha pessoa. 
Crédito Agrícola (abrev.). 7. Fazer questão. 8. Quatro em nu-
meração romana. O m. q. louro. Contr. da prep. em com o art. 
def. o. 9. Batráquio anfíbio aquático, anuro, da família dos râni-
das (pl.). Conjunto de coisas descritas e enumeradas. 10. Sete 
mais um. Contr. da prep. de com o art. def. o. 11. Atmosfera.

lENDA DAs águAs DE AlmOfAlA (3)
apesar de ter amaldiçoado o governador Salúquia 
amava-o e, pelo seu lado, o governador também a 
amava e nunca a tinha esquecido. Se Salúquia o aju-
dasse, o Deus dos cristãos também a ajudaria a repa-
rar o mal que tinha feito com a sua maldição. A pedido 
do ferido, Salúquia levou-o a uma fonte próxima e ve-
rificou com espanto que as suas águas lhe saravam 
as feridas. Nesse momento, Salúquia e o cristão ouvi-
ram os passos de um cavalo que se aproximava: era 
o governador que quando os viu se apeou do cavalo. 
As dores fortes que sentia interromperam as suas 
primeiras recriminações. Salúquia deu-lhe a beber a 
água da fonte e começou a chorar, dizendo-lhe que 
era capaz de dar a vida por ele. O governador, curado 
das suas dores, abraçou-a e disse-lhe que a amava 
desde o primeiro momento que a tinha visto, mas o or-
gulho de ambos os tinha afastado. O cristão desapa-
receu e Salúquia e o governador viveram felizes para 
sempre. Mais tarde, quando aquelas terras foram con-
quistadas pelos cristãos, foram ambos baptizados. As 
águas de Almofala continuam ainda hoje, diz o povo, 
a manter os seus incríveis poderes curativos.

soluÇão dA semAnA PAssAdA
hOrIzONTAIs: 1. Somar, Morsa. 2. Olor, Decair. 3. Fé, Ela, Alce. 4. Ala, 
Oro. 5. Rosbife, As. 6. Tomei, Ovino. 7. Ou, Madraço. 8. Upa, Lar. 9. Cena, 
Tom, Eu. 10. Atimia, Anil. 11. Rasar, Quase.
vErTIcAIs: 1. Sofá, Toucar. 2. Olé, Roupeta. 3. Mo, Som, Anis. 4. Are, 
Sem, Ama. 5. Labial, Ir. 6. Dali, Data. 7. Me, Aforro. 8. Oca, Eva, Mau. 9. 
Ralo, Iça, Na. 10. Sicrano, Eis. 11. Areoso, Tule.

xutos toCaM eM londres
Os Xutos & Pontapés vão atuar em junho em Lon-

dres, uma estreia no Reino Unido em 34 anos de 
carreira. O grupo, que prepara a edição de um novo 
álbum, tocará a 29 de junho na O2 Academy Brixton, 
localizada numa zona “conhecida como ‘Little Por-
tugal’, aí residindo cerca de 120 mil portugueses”, 
referemos promotores.

“o disCo dos nine inCh nails 
está pronto e está inCríVel”
“não tenho dito a verdade sobre aquilo que te-

nho andado a fazer nos últimos tempos: no último 
ano estive a trabalhar secretamente, sem parar, 
com Atticus Ross e Alan Moulder num novo lon-
ga-duração dos nine inch nails (nin). 
Agora fico feliz por poder dizer que está acabado e, 

honestamente, está incrível”, escreveu o músico no 
site oficial da banda. “Esteéomeuverdadeiro ímpeto 
e motivação por trás da minha decisão de reunir uma 
nova banda e ir novamente emdigressão.” 
Nos últimos anos, Reznor dedicou-se a outras com-

posições. Em 2009 anunciou: “Creio que é altura de 
fazer os NIN desaparecerem por uns tempos.” Pelo 
meio fez uma série de bandas sonoras – “A Rede So-
cial” e “Millennium 1: Os Homens Que Odeiam as 
Mulheres”, “Sound City: Real to Reel” ou o tema de 
“Call of Duty: Black Ops II” – e fundou os How To 
Destroy Angels (HTDA), com quem fez dois discos. 
“As minhas incursões nos filmes, nos HTDA e nou-

tros projetos estimularam muito a minha criatividade 
e decidi concentrar o meu foco e as minhas energias 
para levar os NIN para um novo patamar. Vamos a 
isso!” 
A digressão dos nin está marcada para agosto 

em várias cidades da Europa Central e também 
vão atuar aqui em Montreal.

Esta nova adaptação para as telas da célebre 
peça de nelson Rodriguez chega aos cinemas com 
quatro anos de atraso. 
Durante esse tempo, muito se especulou sobre a 

demora na estreia e havia receio da imprensa espe-
cializada de que o filme simplesmente 
fosse uma obscenidade – e não me re-
firo à imoralidade peculiar à obra de 
Rodriguez.
Simplesmente não dava para fa-

zer bons prognósticos conhecendo a 
carreira pregressa do diretor. Antes, 
Moacyr Góes havia “cometido” filmes 
como Dom, Maria – Mãe do Filho de 
Deus e quatro longas da Xuxa. O cur-
rículo nada auspicioso e a demora de 
Bonitinha, mas Ordinária para chegar 
às telas só fizeram crescer a descren-
ça nas possíveis virtudes do filme. A 
promessa de fiasco à vista não se con-
cretizou. O longa está a anos-luz do 
que Góes fez anteriormente, o que não 
chega a ser difícil, convenhamos. Tem erros e acer-
tos, mas no computo geral é interessante e tem valor 
por apresentar às novas gerações o clássico de Rodri-
guez. Trata também da crise de valores, do desapego 
à moralidade o que, em última instância, é tema bem 
atual no país. Seu protagonista, Edgar (João Miguel), 
é um homem simples, dividido pela proposta de ca-
sar-se por dinheiro com a filha do seu chefe, Maria 
Cecília (a estreante Letícia Colin), ou permanecer na 

pobreza ao lado de Ritinha (Leandra Leal), seu gran-
de amor. Não há nada de novo na história de alguém 
tentado pelo dinheiro, mas o Bonitinha de Góes faz 
refletir sobre o quanto figuras como Edgar são cada 
vez menos prováveis hoje. Dois pedaços de papel co-

-habitam a carteira deste homem ao 
longa da trama: o cheque milionário 
dado pelo pai de Maria Cecília para 
convencê-lo a casar com a filha e a 
foto de seu pai, trabalhador honesto 
que morreu na miséria. O dilema do 
personagem – que talvez não causasse 
hesitação a muita gente – ganha tensão 
e sensibilidade adequadas na atuação 
sempre eficiente de João Miguel. Por 
sinal, são os atores, em sua maioria, 
que conseguem dar ao filme o alicerce 
emocional de que precisa para prender 
o público à trama fazê-lo acreditar na 
realidade apresentada. Neste quesito 
destacam-se também Leandra Leal e 
Leon Góes – ótimo no papel de Peixo-

to, advogado capacho do pai de Maria Cecília.
Moacyr Góes não brilha na condução do filme 

(peca pelo excesso de planos fechados e opções de 
enquadramento pouco favoráveis à narrativa), 
mas tampouco o deixa esmorecer. Confiou na for-
ça de seu elenco e levou adiante uma versão arro-
jada e bem particular do texto de Rodriguez. Há 
personalidade, marca autoral e força em seu Bo-
nitinha, mas Ordinária.

bonitinha, Mas ordinária

priMeiro álbuM do Cantor 
português enzo silVa

“A minha vida” é o nome 
do primeiro álbum do cantor 
português Enzo Silva! Um 
artista que já fez várias re-
presentações quer com o seu 
grupo quer a solo em bandas 
musicais muito famosas, 
como a do conhecido Tony 
BRAM´S, além disso, parti-

cipou na abertura de espectáculos de artistas bem co-
nhecidos do público português, como: José Cid, Lin-
da de Suza e Nelo Monteiro. Com um reportório tão 
completo só podemos esperar boa música e como as 
noites quentes se aproximam, Enzo Silva apresenta 
“Há festa toda a noite”, uma música muito divertida e 
que promete animar as noites dos seus fãs. Não perca 
mais tempo e adquira já o seu CD “A minha vida”.
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DESPORTO

f1: o grande préMio do Canadá abre
as portas do CirCuito gilles VilleneuVe

Mais uma vez, a prestigiosa or-
ganização do Grande Prémio 

do Canadá, abre-nos as portas do 
Circuito Gilles Villeneuve, na quinta 
feira dia 6 de junho, já amanha!.. 
A partir das nove horas da manhã, 

todos os amadores das corridas de au-
tomóveis serão admitidos GRATUI-
TAMENTE, no circuito e isto até ao 
meio-dia.
Todos os adeptos deste maravilhoso 

mundo do automóvel poderão por via 
Ponte Cosmos, situada não muito lon-
ge da estacão de metro Jean Drapeau 
aceder ao circuito Gilles Villeneuve.
Uma vez presentes, um autocarro 

conduzir-vos-á à linha dos “pit’s” aon-
de estão as garagens da FORMULA 1.
Uma vez aí, caro leitor, poderá mu-

nido da sua máquina fotográfica tirar 
fotografias a todos os monolugares, 
Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull 

e todos os outros, bem como aos pilo-
tos (estarão alguns deles presentes para 
vos assinarem autógrafos) e ao mesmo 
tempo vos proporcionarem  uma ma-
nhã bem diferente, num ambiente de 

festa, a festa do GRANDE PRÉMIO 
do CANADÁ.
François Dumontier, presidente e che-

fe da direção do grupo de corridas OC-
TANE inc., e presidente do GP FOR-
MULA1 do Canadá, disse-nos:’’estou 
verdadeiramente feliz de poder mais 
uma vez, oferecer uma visita única a 
todos os amadores, podendo os mes-

mos não somente ver os monolugares e 
todos quanto envolvem este CIRCO da 
F1, como também, admirar os troféus 
que serão entregues aos vencedores da 
corrida no domingo. Quanto a nós po-

Hélder Dias

derei dizer-vos que será efetivamente 
uma oportunidade a não perder pois 
um evento deste género é na verdade 
muito raro ver-se no mundo aonde a 
FORMULA 1 está presente.
A VOZ DE PORTUGAL lá estará, 

para quem sabe, dar um aperto de mão 
e dar-lhe as boas-vindas ao circuito .
Se por acaso for ao Grande Prémio, 

não se esqueça caso esteja sol de por 
bastante creme, beber muita água e le-
var consigo não somente a máquina fo-
tográfica mas também um boné de pala 
e um rádio portátil para poder seguir a 
corrida. 
QUE O MELHOR GAnHE!...
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SOBE e DESCE

Pedro Barbosa

A fINAl DA lIgA DOs cAmpEõEs 
fOI O QuE sE EspErAvA: um jOgAÇO

Esperava-se porque a marca Liga dos Campeões é 
geralmente sinónimo da máxima qualidade, como se 
ouvir aquela música obrigasse os jogadores a dar tudo 
o que têm. Esperava-se também porque em Wembley 
estavam as duas melhores equipas da Alemanha, o 

campeonato que todos estamos a aprender a admirar.
No final ganhou o Bayern Munique, o que fez sentido, porque 
afinal os mais fortes geralmente vencem. No futebol e no resto.
O Dortmund é o melhor exemplo possível do novo futebol ale-
mão. Um treinador competente e que sabe comunicar. Uma 
equipa em grande parte formada nas academias germânicas, 
mais alguns estrangeiros baratos. Um público entusiasta. Um 
clube que sabe comunicar com os adeptos. Este Dortmund é o 
modelo alemão levado ao limite por Klopp. E, pelo que vimos 
mais uma vez, isso é dizer muito. Sobretudo porque o melhor 
da equipa, Gotze, não jogou por lesão.
Do outro lado estava o Bayern Munique, há anos o exemplo 
maior do que é ser alemão. Com muito do que o Dortmund 
possui, mais dinheiro. Um dinheiro que lhe permite juntar aos 
alemães mais competentes uns quantos estrangeiros de qua-
lidade. Dois deles, Ribery e Robben, estão entre os melhores 
extremos do mundo. Este sábado, em Inglaterra, eles fizeram 
a diferença. Primeiro foi Robben, ao falhar lances perante o 
guarda-redes, como se fosse incapaz de quebrar a maldição 
que sobre ele parecia pairar. Depois Ribéry ajudou a descobrir 
o caminho. O lance do primeiro golo é mágico, um trabalho 
espantoso de Ribéry que Robben e Mandzukic continuaram. 
O golo que tudo decidiu foi imaginado pelo francês e assinado 
pelo holandês. No final, Heynckes sai campeão da Europa de 
clubes pela segunda vez na sua carreira. E deve ter orgulho 
neste trabalho. Para o Bayern, a vitória chegou com um ano de 
atraso, como certamente os seus jogadores farão questão de 
tentar lembrar quando em agosto reencontrem o Chelsea, em 
Praga, na Supertaça Europeia.

jEsus-cArDOzO: O mAIOr sINAl DE DEsNOrTE
Há uma linha de argumentação curiosa sobre o 
que foi o Benfica esta época e por consequência 
sobre o trabalho de Jesus. Baseia-se generica-
mente nisto: se o remate de Kelvin não tivesse en-
trado escreveria isso? Se a cabeçada do Ivanovic 
não tivesse entrado escreveria isso? Confesso que 

ainda não reparei, mas por esta altura devem estar a dizer algo 
do género se a bola do Ricardo não tivesse entrado escreveria 
isso?

A resposta, lamento, é que esta argumentação não faz senti-
do. No Dragão o golo só é possível porque o Benfica, que tinha 
a bola, foi incompetente a defender. Nos descontos. No jogo 
do título. Imperdoável. Em Amesterdão o Benfica voltou a ser 
incompetente. Primeiro a concretizar, depois a defender, outra 
vez. Pelo meio a aguentar, fisicamente. No Jamor, o Benfica 
foi mais do que incompetente. Foi tão medíocre que nem con-
seguiu segurar a sorte que teve, com o golo de Gaitán.
Discutir o trabalho de uma equipa com base em três ou quatro 
lances numa época é errado. O que há para discutir no Benfi-
ca é mais profundo e prende-se com a gestão que foi feita do 
plantel. Com os jogadores que saíram, com os que entraram, 
com os que talvez devessem ter entrado. Com Melgarejo que 
no princípio era uma aposta genial e no fim é suplente. Com 
André Gomes. Com Jardel. Com Carlos Martins e Aimar. Com 
a exaustão a que foram levados Matic e Enzo Pérez. Com Ola 
John. Para Jesus, pelo que ouvi, a época continua a ser digna. 
Para mim é simplesmente horrível. É evidente que nem tudo 
foi mau, conheço essa conversa. O Benfica até acaba a tem-
porada no pote 1 da Liga dos Campeões. Mas o discurso do 
«tomara para o ano chegar a tudo isto» é ridículo num clube 
como o Benfica. Estar nas decisões é o mínimo que se exige 
e espanta-me que já não exista ninguém na Luz que ainda 
tenha noção disto. Mas sobre este tema já escrevi um texto 
esta semana, antes do que se passou na final da Taça. Não 
vou escrever sobre o futuro de Jesus. Confesso que gosto de 
perceber as coisas antes de escrever sobre elas. Já pensei 
que compreendia o processo. Mas agora tenho de admitir que 
não o percebo. Resta-me esperar por uma decisão formal.
P.S.: Jorge Jesus, na conferência de imprensa, tentou des-
valorizar o que se passou com Cardozo no relvado. Foi o se-
gundo sinal de fraqueza da tarde. Que aquilo suceda a um 
treinador de um grande clube é impensável. Que ninguém do 
Benfica se pronuncie sobre o episódio, que ninguém seja ca-
paz de aconselhar o paraguaio a pedir desculpas é apenas um 
sinal do desnorte da estrutura.

CoMo deVe ter sido difíCil
o trabalho de rui Vitória

impossível não dedicar esta 
crónica ao Vitória Sport 

Clube.
Sexta presença do Vitória 

numa final da Taça de Portu-
gal. Perante um adversário 
mais forte seriam poucos os 
que, com exceção das pes-
soas de Guimarães, acredita-
vam numa vitória. Pois bem, 
esta equipa jovem, de miúdos 
com qualidade, foi para a final 

como jogou toda a época. Com 
a lição bem estudada, sem me-
dos e com a convicção de que 
podia lutar até ao fim. E foi 
isso que se passou.

Nunca deixou de acreditar 
que era possível vencer, mes-
mo depois de estar em desvan-
tagem. Entregou-se com alma 
e vontade de ficar na história. 
E ficou. Conseguiu-o por mé-
rito dos jogadores, que nunca 
desistiram. Gostei de os ouvir 
falar no final, com a alegria 
estampada no rosto e vivendo 
um momento único na história 
do clube. Todos eles referiram, 
entre outras coisas, os adeptos 
como parte importante do su-
cesso. É realmente fantástico 
o apoio que os vitorianos dão 
à sua equipa e como se mani-
festaram no Jamor. Esta equi-
pa tem atrás de si uma legião 
de adeptos apaixonados, uma 
cidade inteira que os envolve, 
que vibra e apoia e isso tem 
sido visível ao longo dos anos 
e nomeadamente em momen-

tos difíceis.
Para mim, que joguei quatro 

anos em Guimarães e me or-
gulho de ter pertencido e feito 
parte da história deste clube, 
gostei de ver o Vitória celebrar 
uma conquista merecida. A 
primeira da sua história.

Para os jogadores, subir a es-
cadaria, receber as medalhas 
e levantar a Taça foram mo-
mentos inesquecíveis que eles 
bem mereceram viver. Já aqui 
tinha escrito a 23 de Outubro 
de 2012, quais os desafios que 
o Vitória iria ter pela frente. 
A coragem, a determinação e 

a competência de quem dirige 
são fundamentais para se atin-
gir o sucesso.

Uma palavra para o Presi-
dente Júlio Mendes, que não 
conheço e que já aqui tinha re-
ferido a propósito de uma en-
trevista que deu em setembro 
último, alertando para a vida 
difícil do seu Vitória. Foi pre-
ciso coragem para concorrer 
às eleições e mais ainda para 
tentar resolver e continuar a 
lidar com os problemas (que 
ainda não acabaram) de um 
clube em dificuldades. Um 
mandato sem descanso e que 
se sabe será difícil. Mas como 
deve estar feliz por ver a sua 
equipa a trilhar um caminho 
seguro, sustentado e já com 
sucesso. Para Júlio Mendes ter 
ficado com Rui Vitória foi uma 
das melhores decisões que to-
mou. Escolheu alguém que ti-
nha feito um bom trabalho na 
temporada anterior e que foi 
um parceiro na luta, nas esco-
lhas e nas dificuldades. Não 

há direcção que tenha sucesso 
se não tiver no treinador e na 
equipa os aliados para juntos 
trilharem um caminho.
Rui Vitória reconstruiu a 

equipa, acreditou em alguns 
jovens e foi devagar marcan-
do o seu terreno. As coisas 
começaram a correr bem e em 
Janeiro foi obrigado a mexer 
mais uma vez na equipa. Sem 
queixas ou lamúrias, sabia das 
dificuldades desde o início mas 
isso tornava o desafio ainda 
mais aliciante, mais motivador 
porque o sucesso alcançado 
desta forma dá uma satisfação 
e um orgulho que não conse-

gue ser medido. O que Rui 
Vitória conseguiu faz dele, no 
meu ponto de vista, o principal 
artífice desta conquista.

Liderar, motivar, conseguir 
que os jogadores se alheassem 
dos problemas financeiros vi-
vidos, encaminhá-los para o 
trabalho diário tentando que 
eles pensassem apenas na-
quela hora e meia de trabalho. 
Como deve ter sido difícil! No 
final do jogo referiu isso mes-
mo. «Só eu e os jogadores é 
que sabemos o que passamos». 
A verdade é que conseguiu e 
o compromisso que ele estabe-
leceu com a equipa e com os 
jogadores foi o que os mante-
ve juntos, na busca da história. 
A recompensa chegou no final 
do dia no Vale do Jamor.

Parabéns Rui Vitória.
Parabéns Alex (em repre-

sentação de todos os jogado-
res).
Parabéns ao Vitória Sport 

Clube.
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1-Impact Montréal  12 8 2 2 22 15 26
2-NY Red Bulls 16 7 4 5 23 19 25
3-Houston Dynamo 14 6 4 4 19 14 22
4-Sporting KC 15 6 4 5 18 13 22
5-NE Revolution 13 5 4 4 15 9 19
6-Philadelphia Union 14 5 4 5 19 24 19
7-Columbus Crew 13 4 5 4 16 13 17
8-Chicago Fire 12 3 2 7 9 17 11
9-Toronto FC 13 1 5 7 12 19 8
10-DC United 13 1 2 10 6 24 5

  J V E D GM GS PGRUPo ESTE

1-FC Dallas 14 8 4 2 23 17 28
2-Real Salt Lake 15 7 3 5 21 15 24
3-Portland Timbers 13 5 7 1 22 14 22
4-LA Galaxy 13 6 2 5 21 15 20
5-Colorado Rapids 14 5 5 4 15 12 20
6-Seattle Sounders 12 5 3 4 16 13 18
7-Vancouver Whitecaps 12 4 4 4 16 17 16
8-SJ Earthquakes 15 3 6 6 13 23 15
9-Chivas USA 13 3 2 8 13 26 11

  J V E D GM GS P

sAmEDI, 8 juIN
19:30 ET NEw ENglAND - D.c.
20:30 ET chIcAgO - pOrTlAND
21:30 ET rEAl sAlT lAkE - lOs ANgElEs
22:30 ET sEATTlE - vANcOuvEr

mErcrEDI 5 juIN
19:30 ET phIlADElphIA - cOlumbus

GRUPo oESTE

DOmINgO, 2 juNhO
chIcAgO fIrE 2-0  Dc uNITED

NE rEvOluTION 5-0  lA gAlAxY
chIvAs usA 0-2  sEATTlE sOuNDErs

rEAl sAlT lAkE 3-0  sj EArThQuAkEs
cOlOrADO rApIDs 2-2 fc DAllAs

spOrTINg kc 1-2 ImpAcT mONTréAl
cOlumbus crEw 1-1 hOusTON DYNAmO

NY rED bulls 1-2 vANcOuvEr whITEcAps
TOrONTO fc1-1 phIlADElphIA uNION

ofiCial: José Mourinho
de regresso ao Chelsea
Agora é oficial. José Mou-

rinho está de regresso 
ao Chelsea, tendo assinado 
um contrato válido por qua-
tro temporadas com o clube 
de Stamford Bridge. 
O treinador português vai, 

assim, assumir o comando téc-
nico dos londrinos pela segun-
da vez, depois de na primeira 
passagem ter conquistado duas 
Ligas inglesas, uma Taça de 
Inglaterra, duas Taças da Liga 
e uma Supertaça de Inglaterra.
José Mourinho vai ser apre-

sentado na próxima segunda-
-feira, 10 de junho, em confe-
rência de imprensa, anunciou 

o clube inglês.
Resumo da carreira no Real 

Madrid
Em 26 de Maio de 2010, o 

presidente do clube merengue 
anunciou José Mourinho como 
novo técnico. Em 20 de Abril 
de 2011, Mourinho conquista 
seu 1º título no comando do 
Real Madrid. O Real venceu 
o rival Barcelona pela Taça do 
Rei, com um gol de Cristiano 
Ronaldo no 1º tempo da pror-
rogação. No dia 22 de Julho 
de 2011, foi nomeado director 

desportivo do Real Madrid, 
aumentando assim o seu poder 
no clube merengue.
Em 2012 ganha pela primeira 

vez o Campeonato Espanhol, 
título que já escapava ao Real, 
há três anos, para o Barcelona. 
Quanto à Champions League, 
a equipa madrilena apenas 
perdeu nas meias-finais, com o 
Bayern Munich, nos penalties 
em Bernabeu. Fugindo a hipó-
tese da conquista da terceira 
Champions. A equipa de Mou-
rinho, terminou o Campeona-
to Espanhol com 100 pontos, 
mais 9 que o Barcelona e com 
121 golos marcados.

O Real Madrid de José Mou-
rinho ainda finalizou a época 
com a conquista da Supertaça 
de Espanha. A primeira mão 
foi em Camp Nou, em que o 
Real empatou a duas bolas 
com o Barça, com dois golos 
de Cristiano Ronaldo e dois 
golos de Lionel Messi. A se-
gunda mão, foi marcada pela 
vitória do Real por 2-1 frente 
ao Barcelona, num jogo em 
que se destacou o internacio-
nal português Ronaldo com 
dois golos apontados.

Com a conquista do Cam-
peonato, Taça e Supertaça de 
Espanha, Mourinho passa a 
ser o primeiro treinador a ven-
cer estas três competições, em 
quatro países diferentes.
Na temporada 2012-13, com 

o Real teve uma boa tempo-
rada com a equipe mas foi 
vice-campeão duas vezes na 
temporada no campeonato es-
panhol e Copa do Rei e tam-
bém foi eliminado da Liga 
dos Campeões da UEFA pelo 
Borussia Dortmund. No final 
da temporada Mourinho dis-
se que deixaria a equipe após 
3 anos na equipe. Em 20 de 

Maio de 2013, o Real Madrid 
anuncia em coletiva oficial 
de que o técnico deixaria seu 
cargo ao final da temporada 
2012-13. Em 20 de maio de 
2013 a direção merengue, atra-
vés de seu presidente Florenti-
no Pérez, confirmou a saída do 
treinador do clube. Apesar de 
o contrato de Mourinho termi-
nar apenas em 2016, ambas as 
partes chegaram a um acordo 
para quebra amigável do vín-
culo, sem ônus para nenhum 
dos envolvidos.

benfiCa é o noVo CaMpeão europeu
O encontro, bem disputa-

do, emocionante e com 
fair-play, teve de se resolver 
no prolongamento, pois no 
fim do tempo regulamentar 
o score era de 5-5. 
Diogo Rafael, num “tiro” do 

meio-campo, fez o golo de 
ouro e o Benfica festejou o pri-
meiro título na Liga Europeia, 
a designação para a prova que 
reúne as melhores equipas eu-
ropeias de hóquei em patins. 
Ao intervalo o placard marca-

va 4-3 para os dragões. Na 2.ª 
parte os encarnados viraram o 
jogo e foi Reinaldo Ventura, 
de livre direto, a levar o jogo a 

prolongamento. Pelo FC Porto 
marcaram Reinaldo Ventura 
(3), Jorge Silva e Hélder Nu-
nes. Pelo Benfica marcaram 
Luís Viana (2), Diogo Rafael 

(2), Cacau e Coy. 
Recorde-se que para chegar 

à final, o Benfica eliminou o 
Barcelona e o FC Porto o Val-
dagno.

ChiCago fire VenCe dC
seM grandes difiCuldades
no duelo dos desesperados, a equipe do Chicago Fire fez 

2 a 0 pra cima do DC United, sem muita dificuldade, e 
conquistou 3 pontos importantes.
Com 8 minutos de jogo, Lindpere bateu falta da esquerda, Ki-

tchen, do DC, tentou afastar e mandou pra trás, a bola bateu em 
Larentowicz e entrou: 1 a 0 Fire. O árbitro Juan Guzman deu 
gol contra marcado por Deleon, que nem participou da jogada. 
Em lance parecido, Nyarko quase ampliou. O canadense De Ro-
sario ficou perto de empatar em chute de longe, quando acertou 
o travessão. Com vantagem no placar e jogando melhor, o Fire 
procurou administrar o resultado no segundo tempo e só sair em 
contra-ataques. Em deles, Magee invadiu a área pela esquerda e 
chutou cruzado, mandando pra fora, mas com perigo. O brasileiro 
Maicon Santos fez bom lançamento para Magee, que apareceu 
sozinho na frente de Joe Willis; o goleiro levou a melhor. Depois 
de errar as duas chances iniciais, a terceira não teve jeito. Nyarko 
recebeu de Maicon pela direita e cruzou rasteiro para Magee, de 
novo na frente do goleiro, e com categoria fechou o jogo em 2 a 0.

Montreal é CaMpeão da taça do 
Canadá derrotando VanCouVer

Com o empate de 2 a 2 em casa do Vancouver o Montreal 
impact sagrou-se campeão da Taça do Canadá. Esse é 

o seu segundo título, que classifica a equipe para a Liga dos 
Campeões da Concacaf.
Com o empate de 0 a 0 no primeiro jogo, a equipa do “Im-

pact” se sagrou campeão com os golos fora de casa e levando a 
taça pela primeira vez desde 2008, e Vancouver ficou como vice 
campeão pela quinta vez seguida. 
Ano que vem a Taça do Canadá contará ainda com a participa-

ção de uma quinta equipa em Ottawa que irá entrar na NASL.

rEsulTADOs

apuraMento para o Mundial
portugal  07/06  15:45 rússia

Jogo aMigáVel
CroáCia  10/06  14:30 portugal
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