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EM DESTAQUE

SALãO INTERNACIONAL DO 
AUTOMóVEL DE MONTREAL

NovA BolSA DE
ESTUDo DA FPM p. 5

lANçAMENTo Do CD DE
ArliNDo ANDrADE p. 4

PADrE AçoriANo lANçA
PriMEiro CD DE MúSiCA
CriSTã NoS AçorES p. 6

p. 17
PorTUgAl É AgorA

*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

Descubram os nossos
pacotes económicos

Ver páginas 20 - 21

roNAlDo: «volTAr A
BElÉM CoM o TíTUlo
MUNDiAl ErA UM SoNho»
Depois da Bola de Ouro e da ordem de Grande-Oficial da Ordem do In-

fante D. Henrique. Cristiano Ronaldo pensa agora regressar ao Palá-
cio de Belém para mostrar ao Presidente da República o título de campeão 
mundial.                                                                                  Ver Página 22 e 24

MATANçA Do
PorCo EM ANjoU p. 5 o ProvEDor DE jUSTiçA

p. 9
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cArNEIrO: Carta Dominante: A 
Roda da Fortuna, que significa Sorte.
Amor: Dê atenção à sua família. Seja 
um bom professor, eduque para que 
os mais jovens tenham uma profissão, 

mas, sobretudo, eduque-os para a vida.
Saúde: Vigie a tensão arterial.
Dinheiro: Elimine gastos supérfluos.
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

tOurO: Carta Dominante: 6 de Es-
padas, que significa Viagem Inespe-
rada. Amor: As relações afetivas atra-
vessam um período de estagnação. 
Quem sabe proteger-se das emoções 

negativas aprende a construir um futuro risonho! 
Saúde: Faça caminhadas e passeios. Dinheiro: 
Possibilidade de encontrar um novo emprego, 
estão favorecidas as mudanças a este nível. 
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

gémEOs: Carta Dominante: Ás de 
Copas, que significa Principio do Amor, 
Grande Alegria. Amor: As pessoas mais 
próximas podem estar a necessitar de 
si. Reúna a sua família com o propósito 

de falarem sobre os problemas que vos preo-
cupam, juntos encontrarão as soluções de que 
precisam. Saúde: Problemas relacionados com 
varizes. Dinheiro: Pode receber dinheiro extra. 
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

cArANguEjO: Carta Dominante: 3 
de Copas, que significa Conclusão. 
Amor: Dinamize a sua relação. Nun-
ca perca a esperança nas pessoas, 
invista nelas! Saúde: Em boa fase. 

Dinheiro: Pode conseguir uma promoção.
Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

lEÃO: Carta Dominante: Valete de Es-
padas, que significa Vigilante e Atento. 
Amor: revele os seus desejos à sua ca-
ra-metade, a sua relação sexual melho-
rará bastante. Que a sua Estrela-Guia 

brilhe eternamente! Saúde: Estável. Dinheiro: 
Melhore o relacionamento interpessoal. Núme-
ros da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

vIrgEm: Carta Dominante: O Louco, 
que significa Excentricidade. Amor: 
Quebre a rotina, use a criatividade 
para expressar o que sente. Que o seu 
olhar tenha o brilho do sol!

Saúde: Cuide do seu lado espiritual. Dinheiro: 
Não se esqueça das contas por pagar.
Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

bAlANÇA: Carta Dominante: 3 de 
Copas, que significa Conclusão. Amor: 
Visite familiares que já não vê há al-
gum tempo. Que a luz da sua alma 
ilumine todos os que você ama! Saú-

de: Consulte o oftalmologista. Dinheiro: Tenha 
cautela. Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 10 de 
Copas, que significa Felicidade.
Amor: Não dê confiança a quem não 
conhece. Não perca o contacto com as 
coisas mais simples da vida.

Saúde: Cansaço e stress acumulado serão 
prejudiciais. Aprenda a descansar mais.
Dinheiro: Situação equilibrada em termos pro-
fissionais e financeiros.
Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

sAgItárIO: Carta Dominante: A Jus-
tiça, que significa Justiça.
Amor: Não seja orgulhoso. Não se dei-
xe manipular pelos seus próprios pen-
samentos, e dê o primeiro passo para 

a reconciliação! 
Saúde: Agasalhe-se bem. 
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.
Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

cAprIcórNIO: Carta Dominante: A 
Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Não dê ouvidos a terceiros. A fe-
licidade é de tal forma importante que 
deve esforçar-se para a alcançar.

Saúde: Tenha atenção com os ouvidos.
Dinheiro: Pense bem antes de fazer investi-
mentos.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AQuárIO: Carta Dominante: 5 de Ou-
ros, que significa Perda/ Falha.
Amor: Momentos divertidos em família. 
Que tudo o que é belo seja atraído para 
junto de si! Saúde: O seu sistema imu-

nitário não anda muito bem. Dinheiro: Não é um 
período favorável para despesas, procure evitá-
-las. Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

pEIxEs: Carta Dominante: A Morte, 
que significa Renovação.
Amor: Proteja-se contra intrigas. Seja 
verdadeiro, a verdade é eterna e a 
mentira dura apenas algum tempo.

Saúde: Não coma demasiados doces.
Dinheiro: Vigie a sua conta bancária.
Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64

fONDAtEurs
Elísio de Oliveira

josé simões silvestre

Hebdomadaire | semanário
25 avril/abril 1961

4231-b, boul .st-laurent, 
Québec, canada, H2w 1z4

tél.: 514.284.1813
sans frais: 1-866-684-1813

fax: 514.284.6150

admin@avozdeportugal.com
www.AvOzDp.cOm
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QuArtA-fEIrA
22 DE jANEIrO                              
01:30 uma mesa portuguesa... 
02:00 podium
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da tarde
09:17 Os Nossos Dias
10:11 O preço certo
11:02 5 minutos 
 com um cientista
11:08 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:07 rebelde way
14:52 5 minutos
 com um cientista
15:00 telejornalDireto
16:02 uma mesa portuguesa... 
16:31 Os filhos do rock
17:16 Os Nossos Dias
18:01 jogos da lusofonia
18:13 telejornal madeira
18:45 telejornal - Açores
19:18 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:31 jogos da lusofonia
20:42 Destino: portugal - II
21:07 Os filhos do rock
21:53 podium
22:52 O fado e a Alma 
23:00 5 para a meia-Noite
00:01 portugal selvagem
00:28 telejornal - Açores
01:00 telejornal madeira

QuINtA-fEIrA
23 DE jANEIrO                               
01:30 correspondentes
01:55 O fado e a Alma
02:02 podium
02:53 5 minutos 
 com um cientista
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da tarde
09:17 Os Nossos Dias
10:00 O preço certo
10:51 tec@Net
11:06 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:02 rebelde way
14:45 O fado e a Alma
14:54 5 minutos 
 com um cientista
15:00 telejornalDireto
16:11 liberdade 21
17:07 Os Nossos Dias
17:51 5 minutos 
 com um cientista
17:57 telejornal madeira
18:29 telejornal - Açores
19:02 O fado e 
 a Alma portuguesa
19:08 bem-vindos a beirais
19:53 5 minutos 
 com um cientista
20:00 telejornal América
20:31 5 minutos 
 com um cientista
20:37 moda portugal
21:09 liberdade 21
22:05 podium
22:57 5 para a meia-Noite
23:58 portugal selvagem
00:27 telejornal - Açores
01:00 telejornal madeira

sExtA-fEIrA
24 DE jANEIrO                               
01:30 Destino: portugal - II
01:57 poplusa
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da tarde
09:18 Os Nossos Dias
10:01 O preço certo
10:55 5 minutos
 com um cientista
11:00 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:20 rebelde way
14:55 5 minutos 
 com um cientista
15:00 telejornalDireto
16:05 correspondentes
16:30 A Noite
 do fim do mundo
17:25 Os Nossos Dias
18:10 telejornal madeira
18:40 telejornal - Açores
19:14 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 jogos da lusofonia
20:40 super Diva
21:05 A Noite 
 do fim do mundo
22:00 poplusa
23:00 5 para a meia-Noite
00:10 programa a designar
00:30 telejornal - Açores

01:00 telejornal madeira

sábADO
25 DE jANEIrO                               
01:30 portugal selvagem
01:55 portugal 3.0
03:00 bom Dia portugal
06:00 portugal selvagem
06:25 portugal selvagem
07:00 podium
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 O Douro nos
 caminhos da literatura
10:00 prós e contras
12:00 Atlântida Açores
13:30 Destino: portugal - II
14:55 5 minutos
 com um cientista
15:00 telejornalDireto
16:10 ver de perto
16:40 Edição Especial
 recordar Eusébio
17:30 chefs Academy
19:00 24 HorasDireto
20:00 jogos da lusofonia
20:10 Depois do Adeus
21:00 telejornal madeira
21:30 telejornal - Açores
22:00 zona mista
23:45 voz do cidadão
00:00 programa a designar
00:30 telejornal - Açores
01:00 telejornal madeira

DOmINgO
26 DE jANEIrO                               
01:30 portugal selvagem
01:55 áfrica 7 Dias - 2014
02:30 áfrica global 2014
03:00 bom Dia portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 O Douro Nos 
 caminhos Da literatura
06:55 podium
08:00 jornal da tarde
09:15 Aqui portugal
14:00 marquesa de cadaval
14:55 5 minutos
 com um cientista
15:00 telejornal
16:15 só visto!
17:00 trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 jogos da lusofonia
20:10 Depois do Adeus
21:00 telejornal madeira
21:30 telejornal - Açores
22:00 Kátia guerreiro
23:10 marquesa de cadaval
00:05 ver de perto
00:30 telejornal - Açores
01:00 telejornal madeira

sEguNDA-fEIrA
27 DE jANEIrO                               
01:30 super Diva
02:10 bairro Alto
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da tarde
09:16 Os Nossos Dias
10:06 O preço certo
10:57 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:17 rebelde way
15:00 telejornal
16:01 chefs Academy
17:32 Os Nossos Dias
18:18 telejornal madeira
18:45 telejornal - Açores
19:12 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 janela Indiscreta
21:02 chefs Academy
22:30 programa a designar
23:02 5 para a meia-Noite
00:30 telejornal - Açores
01:00 telejornal madeira

tErÇA-fEIrA
28 DE jANEIrO                              
01:30 janela Indiscreta vI
02:01 Novos Autores
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da tarde
09:16 Os Nossos Dias
10:00 O preço certo
10:51 5 minutos
 com um cientista
10:57 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:11 rebelde way
14:54 5 minutos 
 com um cientista
15:00 telejornalDireto
16:02 janela Indiscreta vI
16:34 Novos Autores
 com certeza
17:28 Os Nossos Dias
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CENTro CoMUNiTário DE ANjoU
Sábado 15 de fevereiro 2014, venham festejar connosco o São-Valentim. Uma 
ementa especial será constituída por uma entrada, sopa, filet-mignon e rabo de 
lagosta, sobremesa e café. Para animar a noite temos New-Touch Entertainment. 
Confirmar para o 514-616-5698 ou 514-353-1550. Não esqueça, todas as sextas-
-feiras há jantar, é só fazer a sua reserva.

São vAlENTiM EM lAvAl
A Associação Portuguesa de Laval festeja o São Valentim no dia 15 de feverei-
ro de 2014 às 19h00 com o grande artista vindo do Brasil, Iran Costa “O Bicho” 
para informações e bilhetes. Lina: 514-296-4597 e Tony: 514-292-8664.

FESTA Do ChiChArro
O Circulo Dos Amigos de Rabo de Peixe organiza a sua tradicional Festa do 
Chicharro no dia 8 de março de 2014 pelas 19h na igreja St-Enfant Jésus 
situado no 5039 rua St-Dominique em Montreal com uma ementa muita sa-
borosa. Haverá uma surpresa para todas as mulheres presentes nesta festa. 
Para reservas ou informações: Eduardo Leite: 450-687-2082; Olivia Paiva: 
514-707-8877; António Calisto: 514-777-1551; Diane Borge: 514-662-5271.

ENCoNTro DA AMizADE
Sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2014, o Centro de Ajuda à Família (CAF) 
vai organizar um encontro da amizade para todos! Teremos um filme sobre 
a importância da amizade e do amor nas nossas vidas, jogos e um sorteio 
com um prémio surpresa! Inscrições até dia 07 de fevereiro: 514-982-0804, 
elisabete@centreaidefamille.com. Onde: 2414 Avenue Mont Royal Est. (Entre 
Chapleau e Franchère) Hora: às 14h.

FESTA Do ChiChArro
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua tradicional Festa do 
Chicharro na sua sede no dia 25 de janeiro às 19h animada pelo DJ Beatz. 
Para reservas e informações: John Balança 514-465-3230 ou Eugénio 514-
914-9250.

MATANçA Do PorCo
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua festa tradicional da Ma-
tança do Porco na sua sede no dia 22 de fevereiro às 19h animada pelo DJ 
Beatz. Para reservas e informações: John Balança 514-465-3230 ou Eugénio 
514-914-9250.

jANTAr E ElEição DA DirEção Do ClUBE oriENTAl
O Clube Oriental Português de Montreal organiza, na próxima sexta-feira dia 
24 de janeiro pelas 19h30, um jantar de frango no forno e a siguir às 20h30 
eleiçõoes para a nova direção do Oriental.  É muito importante para a vida 
do Oriental que os sócios compareçam para que este clube continue vivo na 
comunidade portuguesa.
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Este artigo é comentado por Tony Saragoça

PCP E CgTP CoNvErgEM SoBrE
EvENTUAiS iNCoNSTiTUCioNAliDADES

O PCP disse convergir com a CGTP no que diz 
respeito a eventuais inconstitucionalidades do 

Orçamento do Estado (OE) de 2014, bem como do 
retificativo já apresentado entretanto, revelou aos 
jornalistas o líder parlamentar comunista.Falando 
no parlamento no final de uma reunião de mais de 
uma hora entre uma delegação do PCP e uma outra 
da CGTP, encabeçada pelo secretário-geral Arménio 
Carlos, João Oliveira disse que o partido acolheu as 
preocupações da central sindical, não só as referen-
tes ao OE mas também de “nível mais geral”, sobre 
a “degradação” das condições económicas e da vida 
dos portugueses. 

O texto conjunto entre PCP, BE e “Os Verdes” sobre 
o pedido de fiscalização de diversas normas do Orça-
mento do Estado (OE), este deverá estar concluído 
no final desta semana ou no começo da próxima, ha-
via dito esta manhã também o líder parlamentar do 
Bloco, Pedro Filipe Soares.Sobre o alargamento da 
contribuição extraordinária de solidariedade (CES), 
apresentado pelo Governo no orçamento retificati-
vo, o líder parlamentar comunista deixa em aberto 
a possibilidade de ser também pedida ao Tribunal 
Constitucional uma fiscalização da matéria.”Se se 
confirmar esta proposta do Governo no sentido do 
alargamento da CES(?) obviamente que por razões 
acrescidas a nossa fundamentação e argumentação 
encontrará razão de ser”, disse.

A união faz a força?...
Não necessáriamente em todos os casos. 
Não é precisamente desta união que o País tem 

necessidade para conseguir sair da (para alguns)
presumida crise.

Por um lado, um cavalheiro que dirige um par-
tido que revendica trabalho para todos, baixa de 
impostos, aumento das pensões, médicos, profes-
sores e assistentes sociais para todos e em quan-
tidade sufficiente para que cada cidadão não te-
nha nunca que sofrer qualquer demora ou outros 
inconvenientes, nem seja obrigado a viajar mais 
longe do que o atravessar da rua para receber tais 
serviços. 

Nada mais, nada menos do que o máximo con-
forto, com o minimo esforço. Como pagar tudo 
isso,quando o seu próprio País não tem “tostão”? 
Isso é definitivamente um outro debate que os se-
nhores do PCP não têem a minima intenção de en-
frentar, pois seria o fim da “visão” esquerdista” 
se tivessem a coragem de dizer a verdade aos seus 
incondicionais e sonhadores membros.

Não passa de um pequeno partido, com tendên-
cia mundial a desaparecer, e não é difícil com-
preender porquê.

Como complemento deste “duo” temos o líder da 
CGTP que não pára de incitar seus membros a 
protestar, fazer greves; ou seja fazer perder pre-
ciosos salários, quando ele próprio clama que os 
trabalhadores, isto é: aqueles que ele pretende 
defender, já não ganham o suficiente para viver e 
sustentar suas famílias.

Não existe ninguém no exterior daquele País que 
não reconheça que Portugal vive anos muito difí-
ceis, que tal situação não poderá ser “normaliza-
da” sem haver uma restruturação profunda e a 
todos os níveis, dos serviços que o País tem capaci-
dade de prestar aos seus cidadãos e estes senhores 

continuam a pôr blocos no caminho da tão espera-
da e desejada recuperação económica.

Para que serve enviar mais diplomas para o TC? 
Para que serve contestar todas as decisões, ou di-
retivas do atual governo, democráticamente eleito  
para governar o País? O envelope que contém os 
escassos euros que infelizmente o País é constante-
mente obrigado a pedir, não muda. Se tal diploma 
não passa o “teste” do TC, outras medidas serão 
tomadas para compensar. 

O dinheiro não estica, se não vier pela porta 
principal, terá que vir pelas traseiras. 

Será assim tão difícil de compreender esta sim-
ples matemática? Força é de admitir que o atual 
governo, não terá sempre adoptado as melhores 
resoluções para bem dos portugueses, o pouco 
dinheiro que nos é emprestado, não é a meu ver 
investido, nas prioridades do País, mas não será 
através de repetidas e sistemáticas criticas e con-
testações que a situação vai melhorar.

Não poderiam os dirigentes do PCP remeter tem-
poráriamente uma parte dos seus salários a ins-
tituições de solariedade para ajudar os que mais 
necessitam? E não poderia a CGTP num ato de 
verdadeira solariedade, eliminar ou reduzir as 
contribuíções pagas pelos seus  membros durante 
este periodo tão difícil? Falar é muito fácil...Lide-
rar pelo exemplo, é outra história...
Com isto me vou... 
Boa semana a todos.

vENTE D’hivEr
vENDA DE iNvErNo

ToUT / TUDo

10$
30-31        Janvier 2014  11h - 20h
     01       Février 2014    9h - 14h
06-07       Février 2014  11h - 20h
     08       Février 2014    9h - 14h

30-31     Janeiro de 2014  11h - 20h
     01  Fevereiro de 2014    9h - 14h
06-07 Fevereiro de 2014  11h - 20h
     08 Fevereiro de 2014    9h - 14h
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newlook.ca

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

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

Já há muito TEMPO 
que PENSAVA nisso...

Então é agora o BOM MOMENTO 
de MUDAR FISIONOMIA “LOOK”!

Já há muito 
que 

*Esta oferta é válida por um tempo limitado sobre uma seleção de armações e é aplicada na compra de óculos completos incluindo as lentes oftálmicas com tratamento resistente aos riscos. Não pode ser adicionado a qualquer outro desconto ou promoção. Armação a título indicativo somente. Detalhes na loja. 
Michel Laurendeau, oculista.

50% a 70%
sobre a metade das armações na loja,

INCLUINDO AS GRANDES MARCAS!*

Francisca Reis

Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa

TEMOS
BONS PREÇOS

20, St-Cuthbert
(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy) Desde 1980

O MELhOR SERVIÇO DE LIMPEZA A SECO

• Talhamos chaves
• Fazemos alterações e 

todo o serviço de sapateiro

• Especializado na reparação de fechos 
e forros de todo o tipo de casacos 

(couro e camurça, etc.) 

peter: 514.844-0442

CORDONNERIE
                   MARIE 1980

lANçAMENTo Do CD DE ArliNDo ANDrADE

Arlindo Andrade escolheu Montreal para lan-
çar o novo CD “Vamos Falar no passado” no  

Sábado dia 18 de janeiro no famoso e bem conhe-
cido cantinho dos Artistas, Restaurante Estrela do 
Oceano.

Arlindo, natural de S. Roque, S. Miguel Açores 
imigrou para Angola muito novinho e aos 14 anos 
começou a paixão pela música. Depois estudou mú-
sica e composição na Academia de música e artes de 
Lisboa... Foi aqui, diz Arlindo que a minha carreira 

começou em termos de Gravação... “Emigrei para os 
Estados Unidos (USA) em 1982”. O CD “Olá Trans-
montanha” nasceu em 1989, e foi Disco de Ouro em 
1990. 11 Trabalhos discograficos, 2 Discos de Ouro... 

Este ano Arlindo celebra 25 anos de carreira como ar-
tista professional, diz Arlindo muito feliz, mas foi em 
1982 que este meu sonho começou para mim Mon-
treal está no meu coração tenho aqui muitas amiza-
des e um público que me apoia com muito carinho. 
Adoro o Canadá.

Arlindo Andrade agradeceu ao Restaurante Estrela 
do Oceano e em particularmente ao casal Gabriela e 
Alcindo, Eddy Sousa, DJ XMen Carlos Froias, Enio 
Rebolo, Jerry Arruda, Lina de Fatima, a Mercearia 

Sá e filhos e Montreal Magazine, Correio da Manhã, 
Francisca Reis, jornal A Voz de Portugal, e a todos os 
presentes.
Foi sem dúvida uma noite espetacular: boa comida, 

bons amigos, e um “show” de class. O Eddy Sousa 
fez um excelente trabalho e explicou como conhe-
ceu este grande artista. Conheci o Arlindo em 2007 
quando veio a Montreal com a sua banda e nesta fes-
ta cantei algumas canções e a partir daqui, as portas 
abriram-se para os Estados Unidos. Já atuámos em 
vários espetáculos juntos e em diversas cidades.

Durante a noite houve surpresas dos Estados Unidos 
David de Melo e José Norberto. Também se celebra-
ram vários aniversários. Parabéns ao Senhor Virgilio 
e Senhora Conceição Santos pelo seu 37 aniversário. 
de casamento. Parabéns também a Sabrina Froias e 
Luis Moniz.

Alcindo proprietário do Estrela do Oceano agrade-
ceu a presença de todos e que o Restaurante tem sem-
pre as portas abertas com muito carinho e amizade 
para todos.
Parabéns Arlindo, continuação de muito sucesso, 

e ao Restaurante Estrela do Oceano por uma noite 
espetacular. Bem haja.
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“SoirÉE” DE DESPEDiDA
No ClUBE oriENTAl

MATANçA Do
PorCo EM ANjoU
A matança do Porco é uma longa 

e linda tradição do nosso povo. 
Hoje em dia nós não devemos esque-
cer as nossas raízes e o Centro Co-
munitário de Anjou continua esta 
tradição em grande.

No sábado, dia 18 de janeiro festejou-
-se em grande esta tradição. A senhora 
Maria Pimentel, (secretária da Asso-
ciação) acolheu todos os convidados, 
com um copo de licor.

Foi um excelente serão, com esgota-
ção completa e com muita e boa comi-
da. A parte musical, esteve a cargo de 
Jorge Pimentel e amigos, que animou 
os convivos toda a noite.

O porco leiloado foi comprado pelo 
João Pimentel e oferecido à Associa-

ção. No fim fez-se uma simulação da 
“autêntica”matança do porco.

O serviço foi rápido e todos os mem-
bros traziam uma peça de vestuário re-
presentando a matança do porco.

Parabéns à direcção e à associação 
pelo excelente trabalho em manter 
esta tradição.

Jorge Matos

Sábado 18 de Janeiro no Clube 
Oriental Português de Montreal 

foi realizado um jantar dançante 
com o principal objetivo de home-
nagear os que formaram até agora a 
presente equipa da direção.
A sala esteve com muito pouca gente, 

talvez devido ao facto de  ser a primei-
ra festa do ano ou um pouco de falta de 
comunicação. A ementa foi excelente 
como é hábito no clube, devido ás boas 
cozinheiras desta coletividade.Notou-
-se que  são sempre mais ou menos as 
mesmas pessoas presentes em todas as 
atividades do clube. No entanto é ex-
tremamente dificil para o Oriental  su-

portar as despesas só com tão poucas 
cotizações e um número diminuído de 
frequentadores. Sabemos que não está 
fácil devido a várias causas, sobretudo 
numa ocasião em que toda a gente criti-
ca mas ninguém faz o possível para mu-
dar a situação.  Em breve ou seja já no 
dia 24 de Janeiro próximo haverá uma 
assembleia geral para eleger os corpos 
gerentes que garantirão a continuidade 
deste tão prestigiado clube pois os pre-
sentes estão de sobra cansados e che-
gou o momento de serem substituídos, 
embora possa acontecer,que alguns po-
derão continuar a exercer os cargos que 
já ocupam.
Em nome da administração aqui 

fica o apelo para manifestar com a 
sua presença  o seu interesse pelo 
Oriental. Unidos faremos um clube 
muito maior.

NovA BolSA DE ESTUDo DA
FilArMóNiCA PorTUgUESA 
DE MoNTrEAl
A educação é uma parte impor-

tante da nossa sociedade hoje 
em dia. E, a Filarmónica Portugue-
sa de Montreal decidiu, a partir de 
este ano criar uma bolsa de estudo 
para um dos seus músicos. 
Cada ano, no mês de dezembro vão 

refazer isso para icentivar os músicos 
a continuar na via escolar, onde hoje 

em dia a educação tem um preço ele-
vado.
O Jean Pereira, tesoureiro da Filar-

mónica decidiu de organizar esta Bol-
sa de Estudo e a jovem Mariline Lo-
pes ganhou esta primeira edição com 
uma bolsa de 500$.
Parabéns à Filarmónica por esta 

iniciativa.
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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

PADrE AçoriANo lANçA PriMEiro 
CD DE MúSiCA CriSTã NoS AçorES

BELEZA DA SEMAnA

“Cristo Reina” é o título do CD de música cristã, 
da autoria de Jason Reis Gouveia, padre da dioce-
se de Angra a paroquiar em Ponta Garça, na ilha 
de São Miguel, que vai ser lançado no próximo dia 
25 de janeiro, pelas 21h00, no teatro da Ribeira 
Grande.

É o primeiro trabalho de música cristã feito por um 
padre diocesano, inteiramente produzido e gravado 
nos Açores. O CD conta com três participações espe-
ciais de Ruben Cordeiro, Claudine Pinheiro e Ivanil-
do Silva e é acompanhado por uma banda composta 
por Ruben Cordeiro (diretor musical) Francisco Bo-
telho (guitarrista), João Godinho (Baixista), Mário 
Tavares (teclas) e Emanuel Maiato (bateria).
“Trata-se de um trabalho que apela muito à espiri-

tualidade e convida as pessoas a terem uma relação 
de grande proximidade e intimidade com Deus”, dis-
se ao Portal da Diocese Jason Gouveia.
As músicas são maioritariamente (10) composições 

de um “amigo” espanhol que além da música escre-
veu também as letras e deu autorização para que fos-
sem cantadas em português. “Elas fogem um pouco 
ao meu estilo que é mais animado mas é um trabalho 
que convoca a uma atitude orante diferente daquela 
que é habitual nas nossas igrejas”, esclarece ao Portal 
da Diocese, Jason Reis Gouveia. Há três anos que 
começou a gravar mas só agora conseguiu terminar 
o trabalho. 
“É difícil trabalhar nos Açores e sobretudo fazer 

coisas diferentes”, disse ainda o sacerdote que há 
muito tempo utiliza a música e o violão para evange-
lizar, seja na catequese seja nas pregações.
“Sou padre não sou cantor mas entendo este dom da 

música como uma forma de comunicar Cristo vivo 
e entusiasmar as pessoas na fé”, acrescentou ainda.
Questionado sobre onde se deve ouvir preferencial-

mente este CD, Jason Reis Gouveia diz sem hesitar 
“em todo o lado onde se possa conversar e estar com 
Deus”.
Por isso, adianta que o que mais gostaria de ouvir a 

partir do lançamento, que será um concerto de apre-
sentação das músicas aberto ao público em geral, é 

“continua a pregar o evangelho assim porque é disso 
que precisamos”, conclui.
Jason Gouveia é natural de Montereal, no Canadá e 

tem 34 anos.
É o primeiro sacerdote açoriano a lançar um CD de 

música cristã, depois de ter várias experiências no 

domínio da comunicação social, sobretudo na rádio, 
e é, também, estudante de comunicação social e cul-
tura na Universidade dos Açores.

O CD “Cristo Reina” é um disco independente, 
gravado na Oficina da Música pelo produtor Pau-
lo Melo e vai ser vendido em todas as livrarias ca-
tólicas do país.

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.

QUEM SãO ELES?
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Les offres peuvent être modifi ées sans préavis. Forfait disponible uniquement au Québec. 1. Les forfaits standards sont offerts au mois ou avec une entente Balance24 de deux 
ans. Les données sont un service mensuel compris dans les forfaits standards. 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. Le temps d’antenne comprend les ap-
pels du Canada vers un numéro canadien, facturés à la minute. Le Renvoi d’appels coûte 20 ¢ la minute. 3. Le forfait comprend les messages envoyés du Canada vers un numéro 
de sans-fi l canadien, américain ou international. Les messages entrants et sortants à tarifi cation additionnelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions) et les mes-
sages envoyés en itinérance ne sont pas compris et sont facturés aux tarifs en vigueur. 4. Données additionnelles : 10 $ pour 1 Go ; utilisation excédentaire facturée par tranches 
de 10 $. Le tarif pour l’utilisation de données en itinérance aux États-Unis est de 7,99 $ pour 50 Mo pendant 24 heures. Le tarif pour l’utilisation de données en itinérance interna-
tionale est de 10 $ le Mo en Europe et de 15 $ le Mo dans les autres destinations admissibles ; consultez fi do.ca/itinerance. 5. Le service permet la réception et la sauvegarde 
de jusqu’à trois messages de trois minutes chacun durant un maximum de trois jours. 6. Non offert avec le service prépayé. Seul le titulaire du compte est autorisé à prendre un 
rendez-vous. L’horaire varie ; consultez fi do.ca/rendez-vous. MCFido et les noms et logos associés sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2014 Fido Solutions.

45$
   por mês1

v
v

Chamadas ilimitadas através do Canada2

Mensagens ilimitadas3

(textos, imagens e vídeos internacionais)

1 Go de dados4

Visualizador e Voice mail5

v
Chamadas e
mensagens ilimitadas 
através do país
+ 1 Go

v

Cuidamos de si, oferecendo 
economias e muito mais

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

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

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

É o tempo de mudar.

JORGE CORREiA

PrivADo... oU NEM TANTo?

nos últimos dias assistimos e continuamos a 
assistir ao desenrolar da telenovela acerca da 

vida amorosa de François Hollande, presidente da 
República Francesa. A revista Closer publicou um 
artigo com várias fotos de uma alegada relação 
amorosa “secreta” e extra conjugal de Hollande 
enquanto que este mantém oficialmente uma re-
lação ou união de facto com Valérie Trierweiler, 
jornalista da revista Paris Match. Valérie, por sua 
vez é hospitalizada de urgência no dia em que a 
notícia vem a público, alegadamente por choque 
emocional. Está então formado o triângulo amo-
roso com todos os ingredientes aliciantes para os 
media sensacionalistas. 

Mas antes de adentrarmos neste tema, saliento que a 
França tem um regime semipresidencialista, em que 
o cargo de Presidente da República e Primeiro Minis-
tro partilham o poder legislativo do país, com notória 
relevância para o primeiro. No caso de Portugal, em 
contraste para situar o amigo leitor, temos um regime 
semelhante que, entre outras diferenças, concentra o 
poder legislativo no governo e no parlamento eleitos. 
Assim, quando falamos em François Hollande, ou 

qualquer tema que o envolva, estamos necessaria-
mente a envolver a figura principal de França, ou 
por outras palavras, o líder político eleito pelo povo 
Francês. 
Para sermos líderes temos que necessariamente ter 

alguma ascendência sobre os restantes, e no caso par-
ticular de líderes políticos, há uma exigência implíci-
ta de ética ou moral, característica variável em função 
da cultura do povo. Raramente a lei pesa especifica-
mente a ética comportamental de um individuo que 
se candidate a cargo público, no entanto dificilmente 
um candidato passará pelo “crivo” público caso se 
saiba de qualquer mancha no seu comportamento ou 
nas suas atitudes ainda que estas não constituam cri-
me legal. 
Este triângulo amoroso de Hollande fez renascer na 

minha mente dois outros casos que poderemos indi-
car para efeito comparativo. 
O primeiro caso trata-se de Rob Ford, “famoso” 

Mayor de Toronto, apanhado em vários abusos, co-
mentários e atitudes indecorosas que muito provavel-
mente o amigo leitor conhece bem e que por conse-
guinte não me deterei nelas. 

O segundo caso trata-se de Kate Middleton, Duque-
sa de Cambridge, que em férias privadas, numa pro-
priedade privada, foi fotografada em topless. 
Estes dois casos, juntamente com o de Hollande, re-

velam até onde vai a pressão dos media para publicar 
artigos sensacionalistas que promovam vendas e con-
sequentemente ampla faturação. Pensemos no caso 
de Kate Middleton. O amigo leitor com certeza con-
cordará que tirar uma foto naqueles termos é de todo 
uma invasão de privacidade, que nada acrescenta de 
positivo ou negativo à pessoa em si, pois na intimi-
dade do seu lar, cada pessoa tem o direito de circular 
como bem entender desde que não haja ferimento de 
direitos alheios. Esta foto de Kate é puramente sen-
sacionalista e alimenta apenas mentes doentias que 
vivem na bisbilhotice da intimidade alheia. 
Olhemos agora o caso Rob Ford. Que análise pode-

remos tirar dos factos reportados? Será que os seus 
munícipes se revêm nesse líder? Voltando a François 
Hollande poderemos também questionar-nos sobre 
que ilações poderemos tirar dos factos reportados. 
De uma forma mais ou menos consciente sabemos 

que os atos e intenções são o que definem verdadeira-
mente a pessoa.  Se temos uma pessoa com cargo pú-
blico, que trai uma pessoa da sua própria intimidade, 
usa recursos públicos para perseguir os seus praze-
res, será que como cidadão poderemos confiar nesse 
político? Com que bases poderemos estabelecer essa 
confiança se ele trai aqueles que lhe são ou deveriam 
ser mais caros? Será que se trata de invasão do direito 
de privacidade? Será que uma nação inteira não tem 
o direito de perceber que tipo de pessoa os lidera? 
Todo aquele que atua no palco político tem de estar 
preparado para ser escrutinado publicamente, de ver 
o seu espaço privado encolher na mesma medida em 
que a sua projeção pública aumenta. Jamais se pode 
esconder por trás da alegada invasão de privacidade, 
pois revela uma dupla fraqueza pela falha que comete 
e pela falta de coragem de assumi-la. 
Não deixa de ter direito à sua privacidade, mas 

esconder-se neste direito mascarando a sua verda-
deira pessoa por pura ambição em nada enobrece 
a representatividade de que se faz investido.
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iDoSo DE 80 ANoS CoNDENADo A 20 ANoS
DE PriSão PElo hoMiCíDio DA MUlhEr

O Tribunal de Alenquer condenou hoje a 20 anos 
de prisão um homem de 80 anos pelo homicí-

dio da mulher com um machado, 40 anos depois de 
ter sido condenado a 18 anos pelo mesmo crime. Na 
leitura do acórdão, a juíza Marisa Ribeiro sublinhou 
que “não há dúvida de que o crime foi executado”. 
O arguido foi condenado pelos crimes de homicídio 
qualificado e violência doméstica de que foi vítima a 
sua mulher, de 77 anos, a respetivamente 18 anos e 
seis meses de prisão e três anos e seis meses, reduzi-
dos à pena única de 20 anos em cúmulo jurídico.
Para a decisão, o coletivo de juízes, que não foi unâ-

nime, teve em conta como agravante o facto de “há 
40 anos ter matado uma pessoa e ter tentado matar 
outra” e como atenuante a “avançada idade” do ar-
guido, que tem estado a aguardar julgamento em pri-
são preventiva.

O tribunal deu como provada a acusação do Minis-
tério Público, segundo a qual, desconfiando de uma 
relação extraconjugal que se provou não existir, o 
idoso matou violentamente a mulher usando um ma-
chado, em março de 2013, na própria habitação do 
casal. O tribunal, baseando-se em algumas queixas 
apresentadas pela vítima à GNR, provou também 
que durante anos bateu na mulher, dando-lhe murros, 
pontapés e empurrões, que lhe causaram lesões. Em 
1972, o homem foi condenado a 18 anos de prisão 
pelo homicídio da sua senhoria e tentativa de homi-
cídio do marido, mas a pena foi reduzida para quatro 
anos após o 25 de Abril.
No final da sessão, Pedro Esteves, advogado do ar-

guido, disse aos jornalistas que considerou a “pena 
excessiva”, atendendo à idade do seu cliente, e pon-
dera recorrer da decisão.

NúMEro DE iNSCriToS NoS 
CENTroS DE EMPrEgo DiMiNUiU 
EM DEzEMBro

Em dezembro do ano passado, estavam inscri-
tos nos centros de emprego 690.535 desem-

pregados, o que significa uma queda homóloga de 
2,8%, noticia o Diário Económico na sua página 
na Internet, citando dados do Instituto do Em-
prego e Formação Profissional (IEFP). Este é, se-
gundo aquele jornal, o valor mais baixo registado 
desde agosto de 2011.
 Segundo dados hoje divulgados pelo Instituto do 

Emprego e Formação Profissional (IEFP) e citados 
pelo Diário Económico na sua página na Internet, o 
número de desempregados inscritos nos centros de 
emprego era de 690.535 a dezembro de 2013. De 
facto, este valor equivale a uma quebra homóloga 
na ordem dos 2,8%, sendo ainda a terceira descida 
mais evidente dos últimos tempos desde agosto de 
2011.Ainda assim, os números não são tão animado-
res quando se contabiliza apenas o mês de dezembro. 
Isto porque no último mês do ano registaram-se nos 
centros de emprego 57.803 pessoas, um acréscimo 
de 6,7% face a 2012.Saliente-se que no final do ano 
passado, os centros de emprego tinham disponíveis 
17.387 ofertas de emprego, mais 63,4% do que a de-
zembro do ano anterior, sendo que foram colocados 
5.961 desempregados (subida de 79,2%).

PSD ACUSA PS DE ESTAr 
“zANgADo” CoM “BoAS 
NoTíCiAS”
O PSD congratulou-se hoje com a emissão de 

dívida pública, que registou os juros mais 
baixos desde há cinco anos, e acusou o PS de ficar 
“zangado” com as “boas notícias” da economia 
portuguesa.
 “Duas emissões de dívida pública, a do passado dia 

9 e a de hoje, atestam que a perceção de risco que 
os investidores têm sobre a dívida portuguesa está a 
diminuir consideravelmente. 
Na operação de hoje, o Estado obteve 1250 milhões 

de euros num leilão duplo de bilhetes do tesouro”, 
afirmou o porta-voz do PSD, Marco António Costa. 
Numa conferência de imprensa, na sede do PSD, em 

Lisboa, o vice-presidente social-democrata disse que 
“desde 2009 que Portugal não conseguia uma coloca-
ção de dívida a juros tão baixos”.
Marco António Costa argumentou que estas “são 

muito boas notícias”, que estão “em linha” com ou-
tras, como a descida da taxa de desemprego ou o au-
mento da produção industrial, que “não devem cons-
tituir motivo de silêncio para o PS, nem razão para 
ficar zangado com estes indicadores”.
“O PS deverá tomar estes sinais como um alento à 

sua disponibilidade para moderar a ação de bloqueio 
que pretende assumir relativamente à governação. 
Mais, o PS deveria olhar para o exemplo do presi-
dente francês François Hollande que, à semelhança 
do governo português, traçou o rigor e a disciplina, 
como método fundamental de um novo tempo para a 
França”, sustentou.”
Permitam-se até afirmar que, aparentemente, tal 

como o PS de outros tempos em Portugal, também 
o senhor Hollande meteu o socialismo na gaveta”, 
declarou.

PASSoS CoElho ForMAlizA
CANDiDATUrA à liDErANçA Do PSD

PorTUgAl É o 
“MilAgrE DA PENíNSUlA iBÉriCA”

Pedro Passos Coelho vai formalizar a sua can-
didatura às diretas de 25 de janeiro para a li-

derança do PSD e entregar a respetiva moção de 
estratégia global na sexta-feira, último dia do pra-
zo para o fazer.
 A entrega do processo de candidatura e da moção 

de estratégia global vai ser feita pelas 15:00 de sexta-
-feira, na sede nacional do PSD, em Lisboa, refere 
uma nota hoje divulgada pelo diretor de campanha de 
Pedro Passos Coelho, o deputado e dirigente social-
-democrata Pedro do Ó Ramos. De acordo com os 
estatutos do PSD, as candidaturas ao cargo de pre-
sidente da Comissão Política Nacional devem ser 
subscritas por um mínimo de 1.500 militantes com 
capacidade eleitoral. Apenas os candidatos à lideran-
ça do partido podem apresentar moções de estratégia 
global, que são discutidas e votadas em Congresso.
Numa sessão com militantes, na quinta-feira, num 
hotel de Lisboa, Pedro Passos Coelho anunciou que 
se recandidata à liderança do PSD com a intenção de 
se candidatar novamente ao cargo de primeiro-minis-
tro nas próximas eleições legislativas, previstas para 
2015.”A minha intenção como candidato novamen-
te à liderança do PSD é a de disputar as próximas 
legislativas como candidato a primeiro-ministro”, 
declarou o líder dos socais-democratas e chefe do 
executivo PSD/CDS-PP.Até agora, mais nenhum 

social-democrata manifestou a intenção de se can-
didatar à liderança do PSD.No dia 25 de janeiro, os 
militantes sociais-democratas vão eleger, através de 
sufrágio direto, o presidente do partido e também os 
delegados ao XXXV Congresso Nacional do PSD, 
marcado para 21, 22 e 23 de fevereiro, que elegerá 
os novos órgãos nacionais e está previsto realizar-se 
no Coliseu dos Recreios de Lisboa.O regulamento 
das diretas estabelece esta sexta-feira, 17 de janeiro, 
como prazo máximo para a apresentação de candida-

turas à liderança do PSD e de propostas de estratégia 
global.Pedro Passos Coelho foi eleito presidente da 
Comissão Política Nacional do PSD em eleições di-
retas realizadas a 26 de março de 2010 e reeleito a 3 
de março de 2012.

Os economistas Ralph Solveen e Jörg Krämer 
afirmam, de acordo com o Jornal de Negó-

cios, que a recuperação económica de Portugal é 
“o milagre da Península Ibérica”, co-
locando em segundo plano a Espanha.
Segundo o banco alemão Commerzbank, 

Espanha tem estado “mais em foco” mas 
“Portugal, e não Espanha, é o verdadeiro 
milagre económico na Península Ibérica”, 
sendo que “Portugal tem boas hipóteses 
de se erguer do programa de ajustamen-
to, que termina em meados de 2014”, sem 
“necessitar de mais do que um programa 
cautelar”. 
“A economia portuguesa tem crescido de forma no-

tável desde a Primavera e o mercado de trabalho con-
seguiu dar a volta”, escrevem os economistas Ralph 
Solveen e Jörg Krämer, em nota enviada aos inves-
tidores, acrescentando que “ a recuperação deverá 
continuar, suportada pela melhor competitividade e 
a atividade mais robusta nos mercados de exporta-

ção”. Os economistas acreditam que “a melhoria dos 
indicadores de clima económico dão-nos razões para 
acreditar que a tendência positiva vai continuar nos 

próximos trimestres”. Contudo, acautelam que nem 
todos os problemas do país estão resolvidos.
O banco alemão elogia ainda as recentes iniciativas 

do Tesouro português na gestão da dívida pública, 
nomeadamente no que concerne à operação de troca 
realizada em dezembro e à emissão de obrigações a 
cinco anos da semana passada.
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Hélio Bernardo Lopes

o ProvEDor DE jUSTiçA

A partir do momento em que Alfredo José 
de Sousa, então ainda Provedor de Justiça, 

apontou algumas das inconstitucionalidades de 
medidas então surgidas, mas, sobretudo, por 
ter manifestado o seu ponto de vista de que de-
veriam ter lugar eleições antecipadas, de pronto 
os partidos da atual maioria lhe retiraram a sua 
confiança, assim inviabilizando a sua recondução 
no cargo. Entendiam poder criticar o Tribunal 
Constitucional, até os seus juízes, mas achavam 
que lhes não podiam fazer o mesmo.
Num ápice, surgiu o nome do atual Provedor de 

Justiça, José Francisco de Faria Costa, o que logo 
me fez admitir que da sua intervenção não surgiriam 
obstáculos aos atos da governação, e muito menos 
uma opinião pessoal sobre o interesse nacional, se 
acaso se justificasse. 
Bom, estivesse este meu modelo previsional corre-

to, ou não, a verdade é que os resultados da ação de 
José Francisco de Faria Costa não o infirmam.
Um pouco mais tarde, em entrevista a uma rádio 

nacional, o Provedor de Justiça salientou que não 
recorreria ao Tribunal Constitucional se outros o fi-
zessem primeiro e por uma razão de lealdade insti-
tucional. Foi o terceiro alarme que em mim tocou, 
depois daquele segundo, constituído pelo seu dis-
curso de tomada de posse.
Esta entrevista, como se torna evidente, levanta-

va esta questão: quem recorria primeiro para o Tri-
bunal Constitucional? Ou, de outro modo: quanto 

tempo teria de passar para que, ninguém se tendo 
mostrado, levasse José Francisco de Faria Costa a 
solicitar a apreciação do Tribunal Constitucional? 
Quem nos garante que, não surgindo ninguém, o 
fizesse o Provedor de Justiça? Ninguém, como se 

percebe facilmente.
Ora, há perto de uma semana, a liderança da UGT 

encontrou-se com o Provedor de Justiça, tendo Car-
los Silva, à saída, explicado que aquele não suscita-
ria a apreciação sucessiva de quaisquer normas do 
atual Orçamento de Estado ao Tribunal Constitucio-
nal porque entendia ser contraproducente surgirem 
muitas solicitações. Bom, caro leitor, fiquei sidera-
do. 
Além do mais, estas palavras de Carlos Silva nun-

ca foram desmentidas, nem sequer clarificadas.
Tenho, pois, de admitir que as palavras traduzi-

ram a tomada de posição de José Francisco de Faria 
Costa. Simplesmente, aquelas palavras significam 
admitir, afinal, que os juízes do Tribunal Constitu-

cional se comportam em função do volume de so-
licitações e não, como em geral se diz, apenas em 
função do conteúdo do documento em análise à luz 
da Constituição da República.
Determinei-me a escrever este texto pelas razões 

já expostas, mas que mostram que o que se vem 
passando no seio da sociedade portuguesa dá indi-
cações crescentes da falência do modelo político-
-constitucional da III República. 
Aos poucos, por razões as mais diversas, vai-se 

constatando que é muito mais vasto de que se po-
deria imaginar o número de concidadãos nossos 
com lugares proeminentes, invariavelmente sem 
problemas materiais, que acabam por ir aprovando 
a política de desgraça da atual Maioria-Governo-
-Presidente. 
Ou, de um modo mais sintético: está-se à beira do 

fim da Revolução de 25 de Abril, da Constituição de 
1976 e a caminho do esvaziamento pleno da demo-
cracia. Uma triste sina.
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CriMES SExUAiS PoDEM SEr
CriMES DE ESTADo No vATiCANo
A Santa Sé vai receber, na quinta-feira, o Co-

mité das Nações Unidas para os Direitos das 
Crianças, que avaliará a resposta da Igreja aos 
crimes de natureza sexual. O México pede agora 
que estes sejam considerados crimes de Estado, de 
acordo com o El País.

 O Comité das Nações Unidas para os Direitos das 
Crianças vai avançar, na quinta-feira, com uma ava-
liação às respostas dadas pela Santa Sé, perante os 
crimes de cariz sexual que envolvem pessoas ligadas 
à Igreja. A notícia é avançada pelo jornal espanhol 
El País. 
Desta feita, o México (que apresenta mais de 200 

incidentes individuais) vai apresentar um pedido para 

que aqueles atos sejam considerados crimes de Esta-
do e para que o Vaticano seja julgado pelas Nações 
Unidas pelas atitudes dos que integram a Santa Sé.No 
encontro, que decorre em Genebra, o comité vai, as-
sim, reforçar o pedido de “informação detalhada de 
todos os casos de abusos sexuais cometidos por clé-

rigos, frades e freiras, ou trazi-
dos ao conhecimento da Santa 
Sé”, não se contentando com 
a argumentação de que os cri-
mes devem ser resolvidos nos 
países onde ocorrem.“Assim se 
procedeu em todos os países, 
isso é uma bomba. 
O padre abusador era muda-

do de lugar para não criar um 
escândalo ou lhe era dada aten-
dimento psicoterápico durante 

um tempo para voltar a integrá-lo. Nunca ninguém 
disse aos bispos que denunciassem os casos perante 
a Justiça”, denunciam os organismos mexicanos, que 
querem que se faça justiça.
De salientar que o Vaticano assinou, à semelhan-

ça com outros países, Convenção das Nações Uni-
das para os Direitos das Crianças em 1990, data 
em que esta foi criada.

jEAN-ClAUDE TriChET QUEr
QUE TroikA “SE EvAPorE”

FrANçA ANUNCiA DESCiDA
DE iMPoSToS PArA AS 
EMPrESAS
O presidente francês, François Hollande, anun-

ciou uma baixa de impostos para as empre-
sas e trabalhadores independentes, como forma de 
compensar a queda do PIB que se registou no ter-
ceiro trimestre do ano passado, segundo o Diário 
Económico.
“O primeiro objetivo é o de reduzir o custo do tra-

balho. Para isso, eu fixo uma nova meta: o fim dos 
descontos para o subsídio de família até 2017 para as 
empresas e os trabalhadores independentes”, anun-
ciou hoje o presidente francês, numa conferência 
de imprensa, em ParisNa intervenção marcada para 

falar sobre o romance com a atriz Julie Gayet, Fran-
çois Hollande, citado pelo Diário Económico, deu a 
conhecer o pacto de responsabilidade que tinha sido 
anunciado na sua mensagem de Ano Novo. O chefe 
de Estado declarou ainda que em 2017 haverá “uma 
redução das contribuições obrigatórias para as empre-
sas”, numa tentativa de contornar a contração do PIB 
de 0,1% no terceiro trimestre de 2013.Além disso, as 
“contrapartidas” pagas pelas empresas deverão “ser 
definidas ao nível nacional e ter, principalmente, ob-
jetivos quantitativos de contratações e da qualidade do 
emprego”, avisou Hollande que acrescentou que é vi-
tal que o pacto “seja equilibrado entre todas as partes, 
prevendo por um lado a redução da carga fiscal e das 
regras que pesam sobre as empresas”. Com os problemas que levaram à interven-

ção da troika praticamente resolvidos, o ex-
-presidente do BCE, Jean-Claude Trichet, espera 
que esta “se evapore progressivamente”. Segundo 
Trichet, a ajuda do BCE foi essencial para obter 
soluções para a nova Europa, avança o jornal Ex-
presso.
 Depois de alguns problemas económicos da zona 

euro estarem resolvidos, Jean-Claude Trichet espera 
que a troika “se evapore progressivamente”, sendo 
apenas um “instrumento criado no calor da crise”, 
para gerir a implementação dos programas de ajus-
tamento nos países resgatados. Jean-Claude Trichet 
identificou agosto de 2011 como o momento deci-
sivo, quando Espanha e Itália foram colocadas em 
causa e “40% do PIB da zona euro foi desafiado”.Se-

gundo o ex-presidente, o colapso só foi evitado gra-
ças à intervenção do BCE, que comprou as dívidas de 
Espanha e Itália.Segundo noticia o Expresso, durante 
a comissão do Parlamento Europeu para investigar 
a atuação da troika, em Estrasburgo, Trichet afir-
mou também que, se tivesse havido uma “aplicação 
rigorosa” das regras do euro, Portugal teria evitado 
“muitos problemas”.O antigo dirigente do banco de 
Frankfurt evocou Portugal para explicar que os paí-
ses “mais vulneráveis” foram os que apresentavam 
perda de competitividade em relação ao resto da zona 
euro. “Em primeiro lugar a Grécia, em segundo a Ir-
landa, em terceiro Portugal. Eram os três países que 
apresentavam indicadores que divergiam da média, o 
resto mundo viu isso e atacou”, afirmou Trichet.

PriMEiro-MiNiSTro grEgo
rEjEiTA NovA SUBiDA DE iMPoSToS
O primeiro-ministro grego rejeitou uma nova 

subida de impostos no país negociada coma 
troika, argumentando que “há certos limites no 
que se pode negociar”. Antonis Samaras, cita do 

pelo Público, falava no Parlamento Europeu, onde 
apresentou o programa da presidência rotativa da 
União Europeia.

 “Há certos limites no que se pode negociar”, de-
clarou hoje, no Parlamento Europeu, o primeiro-
-ministro da Grécia, rejeitando negociar com a troika 
uma nova subida de impostos nos país.  “Já não po-

demos negociar questões que tenham a 
ver com mais impostos ou com menos 
pensões”, disse Antonis Samaras, con-
siderando que em 2010 foi atingido o 
“nível mínimo aceitável que permite 
assegurar a coesão social”.Para justifi-
car a decisão, o chefe do Governo argu-
mentou que a Grécia conseguiu regis-
tar um excedente orçamental primário 
(despesas do Estado foram inferiores 
às receitas fiscais) em 2013, quando tal 
estava previsto apenas para 2014. Esse 
valor vai agora ser devolvido “aos mais 
necessitados, reformados e pessoas 
que realmente têm problemas”, numa 

tentativa de “assegurar a coesão social”, segundo o 
primeiro-ministro.
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grANDE vIDENtE, méDIO, DONs ExtrAOrDINárIOs 

SENhOR MORI
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 sexual, proteção familiar 
contra perigos, feitiços, álcool, curandeiro, sorte no 
jogo, etc. Com o senhor Oussou trabalho sério e 
eficaz, resultado surpreendentes. Garantia numa 
semana. Posso me deslocar.

Tel.: 438-995-5321

CoNSTiTUCioNAl ChUMBA PEDiDo DE FiSCAlizAção
ABSTrATA FEiTA PElo rEPrESENTANTE DA rEPúBliCA
O Tribunal Constitucional decidiu não se pro-

nunciar pela inconstitucionalidade das nor-
mas referentes à remuneração complementar, 
suscitada pelo pedido de fiscalização abstrata 
preventiva formulado pelo Representante da Re-
pública para a Região Autónoma dos Açores. Em 
causa as normas resultantes da conjugação dos 
n.os 1 e 2 do artigo 43.º, do Decreto n.º 24/2013, da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 
Açores – que aprova o Orçamento da Região Au-
tónoma para o Ano de 2014 – na medida em que 
aquele preceito dá nova redação aos artigos 9.º, 
10.º, 11.º e 13.º e aprova a tabela anexa ao Decreto 
Legislativo Regional n.º 8/2002/A, de 10 de abril, 
o qual institui uma remuneração complementar 
regional.
O Tribunal Constitucional entendeu não ter sido 

violada a reserva de competência legislativa da Re-
pública, ínsita nos princípios da unidade do Estado 
(artigo 6.º da Constituição) e da solidariedade nacio-
nal (artigo 225.º, n.os 2 e 3 da Constituição).
O Tribunal considerou que “a criação ou a mode-

lação da disciplina jurídica da remuneração comple-
mentar regional se enquadra dentro da competência 
legislativa da Região Autónoma, sendo exercida no 
quadro da autonomia financeira regional, não tendo 
a modificação introduzida alterado de modo substan-
cial a finalidade originalmente atribuída à remunera-
ção complementar regional”.
O Tribunal decidiu, ainda, não haver sido violado o 

princípio da igualdade (artigos 13.º e 229.º, n.º 1, da 
Constituição) uma vez que a diferenciação que se es-
tabelece a favor dos trabalhadores da administração 
regional relativamente aos trabalhadores da Admi-
nistração Pública no continente se justifica pelo exer-
cício dos poderes próprios da autonomia, os quais 
encontram justificação nos custos da insularidade”.
Considerou ainda que “a diferenciação estabeleci-

da entre os trabalhadores da administração regional 
e os trabalhadores das restantes administrações que 
funcionam na Região Autónoma resulta de a Região 
dispor apenas de competência legislativa de âmbito 
regional, apenas podendo dispor das suas próprias 
verbas”. 
O acórdão também refere que “a Região Autónoma 

está autorizada a criar, à sua própria custa, (e admite 

que as autarquias locais da região possam vir a fazer 
o mesmo, caso assim o entendam), um apoio, procu-
rando compensar as desvantagens das condições de 
vida resultantes da insularidade e os custos acresci-
dos que esta implica. E, na situação atual, também 
resultantes do agravamento dos impostos na Região 
Autónoma”.
A decisão foi tomada por maioria, com 3 votos 

contra”. O antigo presidente do Governo dos Açores 
Carlos César considerou “uma importantíssima vitó-
ria da Autonomia” e “uma derrota com consequên-
cias” para “os seus mais aguerridos adversários”. 
“A decisão é uma importantíssima vitória da Auto-

nomia na Constituição da República e uma derrota 
com consequências para os seus mais constantes e 
aguerridos adversários – representados, na circuns-
tância, pelo delegado nos Açores do Presidente Ca-
vaco Silva”, escreveu na sua página do Facebook. 
O ex-presidente Mota Amaral manifestou satisfação, 

considerando que o pedido de fiscalização preventiva 
foi “um incidente lamentável”. “Vejo bem. Sempre 
me pareceu que o Orçamento da Região Autónoma 
dos Açores preenchia os requisitos constitucionais”, 
afirmou. “Só resta agora publicar o Orçamento dos 
Açores para 2014 e fazer com que entre em vigor o 
mais depressa possível”.
O presidente do PSD/Açores, Duarte Freitas, con-

gratulou-se hoje com a declaração da constituciona-
lidade do orçamento da região para 2014 e disse que 
extinguir o cargo de representante da República faz 
“cada vez mais sentido”. 
Para Duarte Freitas, a decisão “vem confirmar a po-

sição” dos sociaisdemocratas açorianos que foi uma 

iniciativa “despropositada, desproporcional e desne-
cessária”. 
Duarte Freitas diz esperar por isso que nas próximas 

revisões constitucionais “entre outras matérias”, os 
restantes partidos se aproximem, “agora com mais 
esta razão”, da posição do PSD/Açores no sentido de 
acabar com o cargo de representante da República 
para as regiões autónomas. 
“Não podemos estar dependentes de figuras tutela-

res e não eleitas que provocam situações como esta, 
desnecessárias, mas que acabam sempre por colocar 
o ênfase em matérias que não são as mais importan-
tes”, afirmou.
O líder do PCP/Açores, Aníbal Pires, disse que o 

“senhor Presidente da República, e também o repre-
sentante da República nos Açores, devem tomar as 
respetivas ilações desta medida”, considerando que 
ambos foram “desautorizados” pelo TC. “Esta deci-
são tem um significado ainda mais profundo, que é a 
necessidade de se alterar estas políticas de austerida-
de impostas a nível nacional”, disse. 
O líder do PPM, Paulo Estevão, exigiu a “demis-

são imediata” do representante da República para os 
Açores. 
“O PPM pede ao senhor representante da República 

para que se demita já”, insistiu o dirigente monárqui-
co, que é deputado no parlamento dos Açores, de-
fendendo que se Pedro Catarino tiver “um pingo de 
honra e dignidade” deve assumir as consequências de 
ter pedido a fiscalização preventiva da constituciona-
lidade do orçamento regional e “demitir-se de forma 
imediata”. 
O líder do CDS-PP nos Açores, Artur Lima, consi-

derou que “quem deve tirar conclusões sobre isto é 
o senhor representante da República, porque mandar 
o orçamento de uma região para o Tribunal Consti-
tucional e provocar constrangimentos na administra-
ção pública é uma decisão difícil e muito ponderada, 
como presumo que tenha sido”. 
“Ficamos satisfeitos que os açorianos possam 

não ter esta redução salarial”, frisou, acrescen-
tando que “para haver o princípio de igualdade 
ainda era preciso fazer muito mais do que aquilo 
que se tem feito”. O Partido Socialista decidiu que 
apenas prestaria declarações sobre o assunto.
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tODOs Os prOblEmAs
têm sOluÇÃO. 

cADA DOENÇA suA curA.
AbsOlutAmENtE cONfIDENcIAl
trAbAlHOs 100% gArANtIDOs!

“NÃO sEjA mAIs HumIlHADA; NEm mAl-
trAtADA. NÃO lHE suplIQuEs; NÃO O 

cHAmwEs; NÃO O prOcurEs. DEIxA Os 
tEus prOblEmAs NAs mINHAs mÂOs E 
Eu tE ArrANjO tuDO DE fOrmA ImE-
DIAtA E DIfINItIvA E EfIcAz. NÃO cHO-
rEs mAIs.rEgrEssO DO sEr AmADO 

DE ImEDIAtO, DE jOElHOs E DOmINADO 
DE cOrpO E AlmA, ArrEpENDIDO DA 
suA vIDA, sEm cAusAr DANOs E sEm 

sE ApErcEbEr: NÃO fAlHO trAbAlHO 
NENHum. NÃO tENHO mArgEm pArA 
ErrOs, Os mEus ANOs DE ExpErIêN-

cIA mE supOrtAm.só prEcIsO DO 
tEu NOmE E sObrENOmE E Em HOrAs 
rEcEbErás Os rEsultADOs.  curO A 
ImpOtêNcIA sExuAl E O  AlcOOlIsmO.

sENHOr sábIO INDIO, DEssculpE IN-
tErrOmpElO pOr uNs mINutOs E EspE-
rO tEr A sOrtE DA mINHA cArtA sEr 
EscOlHIDA. Necessito da sua sabedoria 
para saber o que se passa comigo, com a 
minha saúde, porque ninguém acredita que 
me doêm os meus ossos. Já fiz os melhores 
exames, visitado os melhores hospitais, tan-
to aquí como noutros países, procurando a 
minha saúde, portanto todos me dizem que 
estou bem,portanto as minhas dores são in-
tensas. pode dizer-me sHAmAN INDIO por 
favor se tu tens algum remédio que me possa 
ajudar. Estou desesperada e não sei o que fa-
zer. mArIA guADAlupE sAlAzAr

RESPOSTA: Minha guerreirasita eu com-
preendo-a muito bem. Analizando a sua situa-
ção claramente,tirando as runas brasileiras em 
seu nome, sua data de nascimento, dias e se-
manas vividas, as runas falaram a realidade e 
é triste. Saiba que um familiar seu. Por causa 
de uma casa que herdou e que ele queria para 
ele,lhe tem raiva e rancor. Tomou uma peça 
da sua casa  e uma foto e visitou um lugar 
africano aonde lhe fizeram un huachichamury 
(reza de sofrimiento) e é isto a causa do seu 
sofrimento, a pesar de teres dinheiro,não tens 
saúde nem tranquilidade. Por esta razão não 
há medicos nem medicina,nem nenhum tipo 
de máquina de raio-x que possa detectar  o 
que se passa no seu corpo. Eu tenho a solu-
ção e a garantia e lhe deixarei ver o rosto do 
seu familiar que a quer ver sofrer. Um pode ver 
caras, mas não corações “Visite-me e mude 
sua vida”. EL SHAMAN INDIO DUKAS

INDIO sAbIO; muItO prAzEr. sOu  rO-
bErtO rOmErO tErrErO, E EstOu A 
cONsultá-lO cOm A EspErANÇA DE 
QuE; cOm A suA sAbEDOrIA E cONHEcI-
mENtOs; mE pOssA AjuDAr. sou um em-
presário de 48 anos. graças a DEus sou um 
professional e tenho o meu próprio negócio.
Não o consulto por dinheiro. Nem por amor. 
é como homem que não consigo foncionar, 
a pesar dos estudos que fiz e as coisas que 
tomei. 

RESPOSTA: Meu empresario amigo, muitas 
vezes, as paixões levam-nos a encontrar pes-
soas muito boas e muito más. E este é o seu 
caso. Por causa do poder económico, tem en-
contrado muitas mulheres,entre elas MARGA-
RIDA que otu sabes bem quem é. Esta mulher 
apaixonou-se por si,mas tu não dela. Deixáste-
-a e ela se sentiu ofendida e utilizada.O que tu 
não sabias.é que a família desta mulher(centro 
americanos) são conhecedores de magia e ritos 
obscuros e através de uma camisa que ela tinha 
sua,uma foto e um cabelo, fizeram um enterro 
para que encontres felicidade, nem com ela nem 
com mais ninguém, não importa quantos medi-
camentos, quantos tratamentos, ou quantas vi-
taminas tomares para o teu problema. E só um 
grande curandeiro e ervanário, como este filho 
de DEUS tem o comprimido (tem la chuchugua-
za e o pau de arco,que pode até levantar mortos. 
São plantas do centro da  amazónia .É isto que 
tu precisas. Visíte-me meu amigo, sem medo, 
que este SHAMAN garante cada palavra que diz 
e cada segredo que entrega. O SHAMAN SEU 
AMIGO.  

mEu NOmE é rAul AlIrIO gustAmAN-
tE, NAscI Em 05/07/56. primeiro de tudo, 
quero agradecer ao sr. sHAmAN por ter 
curado a minha mãe daquelas dores tão 
fortes nas pernas, e graças a  DEus come-
çámos o Ano Novo com boa saúde os dois. 

O meu problema é o seguinte; tenho pro-
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empregadosdo nome de JAIRO, o qual é seu 
inimigo oculto que o abraça de frente e apu-
nhá-la por tras.Porém tu és o culpado disto, 
pois o  JAIRO, está há 10 anos ao seu em-
prego e é o unico que tu exploras. Pagas-le 
menos que aquilo que ele merece, a parte de 
te teres metido com sua esposa,enamorando-
-a e ele sabe disso, se queres saber. Por essa 
razão JAIRO resolveu  rogar-lhe essa praga, e 
todos os problemas que tem agora atualmente 
e o pior de tudo é que ele vai levar-lhe todos os 
contratos novos. 

Verifique os seus dados e verá .As runas 
brasileiras nunca mentem. O problema é teu 
e eu tenho a solução.Visite-me depressa,não 
desperdice a sua vida. O SHAMAN DOS SHA-
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tODOs Os prOblEmAs
têm sOluÇÃO. 

cADA DOENÇA suA curA.
AbsOlutAmENtE cONfIDENcIAl
trAbAlHOs 100% gArANtIDOs!

“NÃO sEjA mAIs HumIlHADA; NEm mAl-
trAtADA. NÃO lHE suplIQuEs; NÃO O 

cHAmwEs; NÃO O prOcurEs. DEIxA Os 
tEus prOblEmAs NAs mINHAs mÂOs E 
Eu tE ArrANjO tuDO DE fOrmA ImE-
DIAtA E DIfINItIvA E EfIcAz. NÃO cHO-
rEs mAIs.rEgrEssO DO sEr AmADO 

DE ImEDIAtO, DE jOElHOs E DOmINADO 
DE cOrpO E AlmA, ArrEpENDIDO DA 
suA vIDA, sEm cAusAr DANOs E sEm 

sE ApErcEbEr: NÃO fAlHO trAbAlHO 
NENHum. NÃO tENHO mArgEm pArA 
ErrOs, Os mEus ANOs DE ExpErIêN-

cIA mE supOrtAm.só prEcIsO DO 
tEu NOmE E sObrENOmE E Em HOrAs 
rEcEbErás Os rEsultADOs.  curO A 
ImpOtêNcIA sExuAl E O  AlcOOlIsmO.

Chaman Indio 

Não seja mais humilhada,nem maltratada.Não suplique mais,não o 
chame,nem o procure.Eu arranjo tudo de forma imediata e 
definitiva Não tenho margem para erros Tenho 30 anos de experiênciadefinitiva.Não tenho margem para erros.Tenho 30 anos de experiência
para meu apoio.Sou contra os que trapaceiam,enganam e roubam.Vem e 
confirma com os teus próprios olhos que isto existe,porém são poucos os 
que sabem resolver-los e sobretudo a um preço de acordo com as suas
possibilidades.Amigo/a,aquí está a solução à qual todos te falharam.Eu
acerto,não falho desafio nenhum.Reserva e terás a garantia total.

O 
Sou uma mulher de nacionalidade
colombiana.Deus me presenteou com 3 
filhos maravilhosos.Sou mãe solteira e 
estive passando por uma temporada 
muito má,pela qual não posso culpar 
ninguém.Só gostava de saber o que se 
passava na minha vida,pois nada corria
bem.Os pais dos meus filhos,nunca
ficavam muito tempo comigo.Acabavam
sempre por me deixar.Não compreendia
porquê.ntendía porque. Sempre me sentia
com a minha autoestima em baixo e 
estava a chegar ao limite da minha

Estava separado á 6 anos. Minha vida 
era muito difícil,pois sofria de uma
comoção cerebral,por causa das 
drogas.Os médicos diziam que não
havia solução,pois as drogas tinham
causado um mal irreparável.ao ponto 
de me tornar esqizófrénico.Alguém
que me conhecia,sugeriu-me que 
visitasse o  SHAMAN INDIO por ele 
ser tão bom curandeiro.Bem haja
essse bendito dia que o visitei,pois
minha vida foi mudando gradualmente  
Agora tenho uma nova companheira,e
minha vida é totalmente diferente.A

Hoje quero agradecer ao SHAMAN por 
ter mudado o rumo da minha vida.Aos
tempos atrás a minha vida não tinha
sentido,estava perdido em drogas,não
queria estar com minha família,po-
que  sozinho,sential os seus ataques. 
Estava literalmente sózinho no 
Canadá.Contudo,graças ao SHAMAN 
INDIO ,com suas limpezas
espirituais,ajudou-me  a retirar as 
más energias que a minha irmã
,através de um trabalho negro me 
tinha rogado,para me destruír,por ser 
eu o verdadeiro herdeiro do meu pai  

estava a chegar ao limite da minha
paciência.Um dos meus filhos meteu-se 
em drogas.Isto foi o cumulo e vi-me 
obrigada a visitar o SHAMAN INDIO para 
ver o que se passava na minha vida.Ele
pode ver que a minha família e eu
tinhamos um bruxedo que nos tinham
rogado,desde que os meus pais eram
jovens, porque a minha avó materna,não
queria o meu pai e efetivamente o meu
pai tinha morrido já á muitos anos,de
uma doença desconhecida e a minha mãe

verdade é que nunca tinha conhecido
a felicidade,como agora.Muitos
agradecimentos ao maior SHAMAN 
Dos SHAMANES. MARTIN 
CASTONGUAY

eu o verdadeiro herdeiro do meu pai. 
Obrigado senhor SR SHAMAN .porque 
agora sou o homem que o meu pai
sempre quis que eu fosse. LUIS 
ORTEGA MORALES. 

Estamos  muito gratos 
ao SHAMAN por  ter 
tratado o meu caso. Um
dia a nossa vida 
começou a caminhar de 
mal para pior porque 
eramos muito invejados
no nosso trabalho por 
sermos bons

nunca mais voltou a ser  a mesma
pessoa.Meus irmãos e eu,fomos por 
caminhos diferentes,mas a todos nos 
tinha caído mal,de um modo ou outro. 
Quando conheci o SHAMAN INDIO, ele 
pode curar-nos,a eles á distância e eu no 
seu consultório.
Curou completamente
a familia e eliminou a
bruxaria, que minha avóabuela nos había
nos impôs,por causa de querer destruír o 
meu pai.Muito obrigado GRACIAS 

SOU INDIO DA SELVA AMAZÒNICA E OCULTISTA DE NASCIMENTO. TENHO O PODER E A CAPACIDADE DE RETIRAR 
QUALQUER TIPO DE MAU OLHAR;LEITUA DE CARTAS OU BRUXARIA.REALIZO LIMPEZAS ESPIRIYUAIS ESPIRITUALES, 
EXORCISMOS , FEITIÇOS, REGRESSÕES e LAVAGENS A SEU CORPO , CASA E NEGÒCIO.( COMIGO É COMO SÂO TOMÉ “VER 
PARA CRER”) GARANTIA TOTAL

sermos bons
vendedores.Fomos tanto 
abaix que divorciámos e 
não nos importávamos
mais com nossos
filhos.Um dia uma amiga 
aconselhou-me a ir ver o 
SHAMAN INDIO para me 
ler as cartas e por meio
delas ver que nos  estava
fazendo tanto 
mal.Graças a ele  e seus
rituais,me limpou a mim
e a minha família
distante. Hoje a nossa
vida é distinta e muito

meu pai.Muito obrigado GRACIAS 
SHAMAN,por nos teres 
curado e ter afastado
todo o mal que nos 
afectava. FAM. BENITEZ VILLANUEVA.

PARA CRER”) GARANTIA TOTAL.

LA BRUXARIA DESTROI LARES,NAMOROS E ATÉ A SUA PRÓPRIA SAÚDE AS PESSOAS POSSEDIDAS POR BRUXEDO,NÃO 
ACREDITAM EM NADA E EM NINGUÉM, É COMO ESTÃO  SUBMETIDAS A FORÇAS NEGATIVAS.,SÃO PESSOAS QUE NÃO 
SABEM PARA ONDE IR;NEM EM QUEM CONFIAR.MUITAS DELAS TÊEM SIDO ENGANADAS BRUXOS E FEITICEIROS. 
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vida é distinta e muito
próspera. Mil graças SR 
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ANGELICA RANGEL 
Y LEONARDO ARANDA
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Hoje quero agradecer ao 
SHAMAN por ter mudado o 
rumo da minha vida. Aos tem-
pos atrás a minha vida não ti-
nha sentido, estava perdido em 
drogas, não queria estar com 
minha família, porque sozinho, 
sentia os seus ataques. Estava 

literalmente sózinho no Canadá.
Contudo, graças ao SHAMAN INDIO, 

com suas limpezas espirituais, ajudou-me  
a retirar as más energias que a minha irmã 
,através de um trabalho negro me tinha ro-
gado, para me destruír, por ser eu o verda-
deiro herdeiro do meu pai. 
Obrigado senhor SR SHAMAN .porque 

agora sou o homem que o meu pai sempre 
quis que eu fosse. 

LUis OrTega MOraLes. 
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ao SHAMAN por ter 
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SHAMAN. LUZ angeLiCa rangeL e 
LeOnarDO aranDa
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drogas. Os médicos diziam 
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agradecimentos ao maior SHAMAN Dos 
SHAMANS. MarTin CasTOngUaY
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SerViÇoS conSulAreS
Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883

Consulado Geral de Portugal em Montreal
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366
Horário de Atendimento
Segunda-Feira 9H00-15H30
Terça-feira 9H00-15H30
Quarta-Feira  9H00-16H30
Quinta-Feira 9H00-17H00 
Sexta-Feira 9H00-12H30

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.: 514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8                                       T.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9                                      T.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, Rachel O., H2W 1G3                              T.: 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

CaiXa pOrTUgUesa
4244 St. Laurent               514.842.8077

Dr. THUY Tran
4270 St-Laurent         514.499.1624 #209

Me. LUCien BernarDO
4242 St-Laurent, #203         514.843.5626

Me. eDUarDO Dias
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

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

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

igreJAS
Igreja Baptista Portuguesa  T.:514.577.5150
Missão Santa Cruz          T.:514.844.1011
Missão de Nª Sª de Fátima  T.:450.687.4035

CâMBiO DO DóLAR CAnADiAnO
21 DE JAnEiRO DE 2014
1 EURO = CAD 1.495820

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

anÍBaL aFOnsO, C.g.a.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451

aLFreD DaLLaire|MeMOria
514.277.7778

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

2615 Place Chassé               514.845.0164 
web: www.ferma.ca

eLeCTrO-LUsO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541

Farmácia
Louise Dadashzadeh
13 Rua Rachel O
Entrega gratuita         514-288-4864

mercearia 
portuguesa

4701 st-urbain
514.842.3373

INFORMAÇãO
PRA QUEM LÊ.

RESULTADO
PRA QUEM AnUnCiA

rs pLOMBerie
7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito         514.725.6531

graniTe LaCrOiX inC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467

iMpÉriO
1292 Jarry                  514.721.5665

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

TraDUÇÕes
sanDY MarTins

514.943.7907

TranspOrTes BenTO COsTa
514.946.1988

sOLUTiOns
aLUMiniUM a.s. inC
fabricação e instalação
corrimões e escadas de
alumínio, varandas     514.467.0044

AgÊNCIAS DE VIAgENS

BANCOS

CANALIZADOR

CONSTRUÇãO

CONTABILISTAS

DENTISTAS

ELECTRICIDADE

FARMÁCIAS

FUNERAIS

IMPORTADORES

MERCEARIAS

MONUMENTOS

NOTáRIOS

RESTAURANTES

TRADUÇÕES TRANSPORTES

3224 Bl. Rosemont                  514.507.7686

URgÊNCIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

POLíCIA, FOGO, AMBULâNCIA                 9-1-1
CiDADE DE MOnTREAL               3-1-1
ACiDEnTES DE TRABALHO      514.903.3000
AiDE JURiDiQUE                 514.842.2233
AJUDA SOCiAL                     514.872.4922
ASSURAnCE AUTOMOBiLE               514.873.7620
ASSURAnCE-EMPLOi 514.644.4545
ASSURAnCE MALADiE                514.864.3411
CASAMEnTOS CiViS                  514.393.2113
CiDADAniA CAnADiAnA               1-888 242-2100
EMIGRAÇãO CANADá              514.496.1010
EMIGRAÇãO QUEBEQUE            514.873.2445
HOSPiTAL HôTEL-DiEU                     514.890.8000
HOSPiTAL ROyAL ViCTORiA        514.842.1231
MULTi-ECOUTE 514.737.3604
nORMAS DO TRABALHO                     514.873.7061
PEnSiOn SECURiTé ViEiLLESSE CAnADA
 1.800.277.9915
PROTECÇãO AO CONSUMIDOR 
 1.800.387.1194
PROTECÇãO DA JUVENTUDE       514.896.3100
REGiE ASS. AUTOMOBiLE                 514.873.7620
REVENU CANADá                  1.800.959.7383
REVEnU QUEBEQUE             514.864.6299

INFORMAÇãO 
PRA QUEM LÊ.

RESULTADO
PRA QUEM AnUnCiA.

Bell Fibe: 880
Videotron: 255

QUiNTA-FEirA 23 DE jANEiro
- APrESENTAção Do livro, 
  roSTo, olhArES E iDENTiDADES

SáBADo 25 DE jANEiro
- rENovEi A CASA... à PorTUgUESA
- igrEjA BAPTiSTA viDA NovA
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Condo sobre 2 andares muito bem situa-
do à beira das ruas Rachel e St-laurent 
na tranquila rua de St-Dominique. Cons-
truido em 1997. 1 grande quarto que po-
deria ser convertido para 2 quartos. Tem 
lareira. Chão de madeira. Balcão intimo. 
Vale uma visita ! $296,500 negociavel.

Belo e espacioso condo de 1104 pc. 2 quartos 
fechados com a possiblidade de 3. Constru-
çao ’99. Tem lareira. Chão de madeira. Balcão 
em frente e atrás. 5 electrodomésticos inclui-
dos. Estacionamento exterior. Rua Gilford, a 3 
minutos a pé da rua Mont-Royal e do metro. 
Venham vêr! $389,000 negociável.

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

$799,000 NEgOcIávEl

Novo e espacioso condo com 2 quartos 
fechados. Construido em Novembro 2012. 
Tetos de 9 pés e uma abundançia de ja-
nelas grandes, dão a este condo uma boa 
claridade. Ocupação rápida! Muito perto de 
as Promenades Masson. $259,000

VEnDiDO

linhas da mão e
cartas. vidente 

com dons naturais.
resolve os seus 

problemas sem voodoo.
rosa

514-278-3956

VIDENTE

EMPREgOS

precisa-se de padeiro 
com experiência a 

tempo inteiro.
514-814-0362

Vende-se pneus usados de 
inverno de dois anos. Goo-
dyear Nordic P195-65r15.

bom e barato 
514-571-1924

precisa-se de assistente 
cozinheiro com experiência 

na cozinha portuguesa 
tradicional.

josé: 514-293-8450

VENDE-SE

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

†

VENDE-SE
Discoteca

portuguesa
Anabela

rodrigues
514-979-9592

ALUgA-SE
Aluga-se 31/2.
514-252-8692

ADElINA mArIA 
bArbOsA mEDEIrOs

1940 – 2014

Faleceu em Montreal no dia 17 de 
janeiro de 2014, com 74 anos de 
idade, Adelina Maria Barbosa, natu-
ral de Feteiras, São Miguel, Açores, 
viúva de Leonel Medeiros.
Deixa na dor as suas filhas Graça 
(Serge), Orlanda (John-Wesley) 
e Carmen (Robert), os seus ne-
tos Alexandra, Stéphanie, Brielle e 
Brenden, assim como restantes fa-
miliares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
mAgNus pOIrIEr Inc 
8900, boul. maurice-Duplessis, rivière-des-prairies
tél. 514-727-2847   www.magnuspoirier.com
António rodrigues
cell. 514-918-1848

O velório teve lugar no domingo dia  19 de janeiro de 
2014, das 18h às 21h, e na segunda-feira a partir das 
9h30. Seguiu-se a missa de corpo presente, na segun-
da-feira dia 20 de janeiro de 2014, às 11h na Igreja 
Marie-Auxiliatrice, tendo sido  sepultada no cemitério de 
Laval, 5505 Ch. Bas St-François.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Hajam.

M E M O R A n D U M

† OlgA cOstA
Faleceu em Montreal, no 16 de ja-
neiro de 2014 com a idade de 81 
anos, a senhora Olga Costa, natural 
de Lisboa, Portugal.
Deixa na dor seu esposo Albertino, 
seus filhos António (Lynn) e Luis 
(Guylaine), seus netos Christopher 
e Alexander, seu bisneto Julian Ja-
mes, assim como outros familiares 
e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire grupo Yves légaré
6130, boul louis-H lafontaine, Anjou
(514)595-1500
victor marques
A família acolherá familiares e amigos, sábado dia 25 de 
janeiro das 11h às 13h. Seguindo-se uma Lituragia da 
Palavra no Salão do Complexo. Em vez de enviar flores, 
um donativo ao Instituto de Cardiologia de Montreal ou 
da fundação des Maladies du Coeur seria apreciado.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem-Hajam.

1º ANO DE sAuDADE
gAbrIEl pugA

Faz 1 ano no dia 28 de janei-
ro de 2013 que nos deixou 
cheios de saudades. A sua 
família, recordando com pro-
funda saudade o seu ente 
querido, participa, que será 
celebrada uma missa em 
sua memória. Terça-feira, 
dia 28 de janeiro de 2014, 
pelas 18h30, na Igreja de 
Santa Cruz, agradecendo 
desde já a todas as pessoas 
que possam participar nesta 
celebração.

mErcEArIA 
pOrtuguEsA 

à vENDA 
NA ruA 

guIzOt Em 
vIllErAY 

(cAsO DE DOENÇA).
cONtAtAr

514-385-1060

VENDE-SE
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SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONtAIs: 1. Travo, Usura. 2. Sama, Anil. 3. Bê, Insano. 4. Uma, Isca, Pé. 5. 
Abdicar, Jus. 6. Ouro, Olor. 7. Ela, Limagem. 8. Do, Rota, Azo. 9. Carena, Ai. 10. Mear, 
Mina. 11. Amial, Aorta. vErtIcAIs: 1. Tábua, Edema. 2. Êmbolo, Em. 3. As, Adua, 
Cai. 4. Vai, Ir, Rara. 5. Omnicolor. 6. Assa, Item. 7. Acromania. 8. Sana, La, Ano. 9. 
Uno, Joga, Ar. 10. Ri, Pureza. 11. Aloés, Moita.

8

6

2 95

AnedotAS

Sylvio Martins

HOrIzONtAIs: 1. Relativo ao úmero. Animal bravio e carni-
ceiro. 2. Fluido aeriforme. Azáfama. A unidade. 3. Devoto. Gé-
nero de fungos parasitas, microscópicos, um dos quais ataca 
as videiras. 4. Da raia. Isolado. 5. Valor acrescentado (abrev.). 
Substância amarga extraída do guaco. 6. Terceira nota da esca-
la musical. Pequena lasca. Aqueles. 7. Desfraldar as velas para 
a partida. O espaço aéreo. 8. Existes. Sobejar. 9. Conjunto de 
animais próprios de uma região ou período. Tenho conhecimen-
to. 10. Mover-se de um sítio para outro. Adequada. Um certo. 11. 
Dividir ao meio. Regato não permanente. 

vErtIcAIs: 1. Igualar (pop.). Dentes dos elefantes e de outros 
animais. 2. Cânhamo-da-índia ou cânhamo-de-manila. Com-
binar. Unidade de medida agrária equivalente ao decâmetro 
quadrado. 3. Espião. Tecido transparente com que as senhoras 
cobrem o rosto. 4. Imposto Automóvel (abrev.). Resmungar. 5. 
Distanciar. Armada Portuguesa (abrev.). 6. Recitei. Atrever-se. 
Contr. do pron. te e a. 7. Contr. da prep. de com o art. def. o. 
Capturar. 8. Centelha. A si mesmo. 9. Axe (infant.). Grito agudo 
das aves, quando embravecidas. 10. Nome próprio masculino. 
Mulher do filho. Grito de dor ou de alegria. 11. Frutos silvestres. 
Embrulho com forma cilíndrica.

gENrO bEm DIspOstO
O marido: 
- Não percebo porque te afliges tanto sempre que 
passo pela tua mãe e chego a casa com uma cara 
de bem disposto!
A mulher: 
- É porque já sei o que isso quer dizer! O estado de 
saúde dela deve ter piorado…

trAbAlHO é prAzEr
Diz o pai ao filho preguiçoso: 
- Olha que o trabalho é um verdadeiro prazer!
O filho: 
- Não duvido pai! Mas eu entendo que não devo 
consagrar toda a minha vida só ao prazer…

A vIDA sÃO DOIs DIAs
Dizia um bêbado:
- Bebo hoje, porque esta vida são dois dias.
Disse outro bêbado:
- Olha, e eu, como esta vida são dois dias, bebo 
hoje e amanhã!

TArzAN 3D: A EvolUção DA lENDA
O Rei das Selvas ganhou nova releitura com a 

animação alemã Tarzan 3D: A Evolução da 
Lenda. O filme tenta atualizar a história clássica 
ao mudar a origem do personagem criado por Ed-
gar Rice Burroughs, em 1912. Para isso, adiciona 
elementos de fantasia e ficção-científica à trama, 
com consequências desagradáveis.
O básico está lá.  Menino rico vive com gorilas na 

selva após a morte de seus pais. O que muda é a am-
bientação. A família do garoto não é de 
aristocratas e sim dona de uma mega-
corporação. A visita à selva tem uma fi-
nalidade estritamente comercial: encon-
trar o potencialmente lucrativo meteoro 
alienígena que destruiu os dinossauros 
e, aparentemente, é inteligente ou, ao 
menos, reage contra as investidas hu-
manas.
Sou totalmente a favor de filmes com 

elementos fantásticos, mas a historia 
poderia ser mais bem aproveitada sem 
o peso do nome Tarzan. A obrigação de 
mostrar a relação do garoto com os go-
rilas, com Jane e até a inclusão do fa-
moso grito eternizado por Johnny Weis-
smuller, nos anos 30, atrapalham a trama que poderia 
ser boa em outro contexto.
A parte técnica também apresenta sérios problemas. 

O visual é datado e os movimentos dos personagens 
duros. Não é questão de estilo da animação e sim fal-

ta de técnica ou de tempo mesmo. Além disso, o 3D 
não faz a menor diferença. Não bastassem esses pro-
blemas, a dublagem brasileira consegue deixar tudo 
muito pior, com entonações erradas e falas estranhas 
ao longo de toda a produção – sorte os macacos não 
falarem. A melhor cena parece mais um clipe mu-
sical do que sequência de animação. Jane e Tarzan 
nadam numa lagoa paradisíaca, acompanhados pela 
música Paradise do Coldplay. Nesse momento, som 

e imagem combinam perfeitamente em 
raro momento de harmonia, apesar do 
clichê. Para completar, a produção não 
sabe se deseja atingir o público adulto 
ou infantil, alternando momentos som-
brios e até violentos com brincadeiras 
bobas. O longa também força a barra 
para fazer o espectador chorar a todo 
custo, porém a tentativa é em vão. Na 
verdade, chega a ser difícil se importar 
com qualquer um dos personagens.
Tarzan 3D não consegue ampliar nem 

atualizar a lenda, apenas adiciona ele-
mentos dispensáveis à história. O re-
sultado é uma bagunça entediante, com 
personagens fracos e cenas de ação 

sem graça. Quem gosta do Rei das Selvas, ou quer 
apresentá-lo aos filhos, faz melhor ao tirar da gaveta 
o DVD da versão da Disney - esse sim filme digno e 
divertido.

SUgESTão DA SEMANA: o hoTEl
DE gElo NA CiDADE DE QUEBEQUE

Continuando com esta pequena crónica, vou 
tentar fazer mexer a comunidade com uma 

visita ao Hotel de Gelo.
Nos últimos anos, a cidade de Quebeque durante 

o mês de janeiro está sempre morta. E, a cidade de 
Quebeque decidiu organizar algumas atividades tal 
como este, onde eles criaram um autêntico hotel de 

gelo, mas também em Montreal há várias atividades 
tal como uma cidade de neves onde há muitas ativi-
dades na ilha de Notre Dame.
Assim podem escolher ou ir a Quebeque ver um 

grande monumento ou ir ver o que há de bom na ilha 
Notre-Dame. Incluí uma carta, para todos verem o 
que está à vossa espera, um bar, vários espetáculos, 
etc. Para finalizar não esqueçam o Carnaval do Que-
beque está quase a chegar, do 31 de janeiro até ao 16 
de fevereiro.
Bom fim-de-semana a todos.
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Augusto Machado

REGRESSO A CASA: UM DIáRIO AÇORIANO

Joel neto

CoMo vivEr FEliz CoM
oS DEFEiToS DoS oUTroS

A cólera é uma reação imoderada (gritar, raiva, 
violência) que nos pode levar a uma frustração cau-
sando-nos obstáculos e/ou graves problemas. Como, 
na vida, nem sempre as coisas correm no sentido 
desejado eis a razão porque as pessoas, em muitas 
situações, perdem o controlo das suas faculdades e 
das suas emoções fazendo aumentar a cólera, a rai-
va. Mas também há aqueles que ficam zangados e 
dizem simplesmente aquilo que pensam da situação 
expressando as suas emoções negativas, há muito, 
guardadas na sua mente.
As fraquezas dos outros, assim como as nossas, 

não nos facilitam a vida. Pode parecer fácil amar, 
respeitar ou simpatizar com todas as pessoas que 
nos rodeiam. Ou mesmo com aqueles os quais con-
vivemos diariamente. E porquê?, porque defeitos, 
quem os não tem... Os fracassos dos outros assim 
como os nossos, não nos facilitam a vida. E o pior 
dos defeitos é...  ignorá-los.
Os defeitos dos outros, assim como os nossos, não 

nos facilitam as nossas vidas, pelo contrário. Mas, já 
alguém imaginou viver num mundo perfeito?, pro-
vavelmente seria bastante aborrecido... Por outro 
lado, também podemos dizer que os nossos defeitos 
e as nossas qualidades também se modificam con-
forme as pessoas com quem convivemos e contacta-
mos. É uma espécie de equilíbrio contínuo da nossa 
personalidade segundo a nossa ligação com a pessoa 
com quem vivemos e/ou trabalhamos. 
 E para aqueles que não querem ou não se impor-

tam de corrigir os seus defeitos ou mudar o seu 
comportamento menos correto, recorrendo à cólera, 
à raiva e à intolerância para resolverem as suas dife-
renças, a pergunta fica no ar... e como coabitar com 
essas pessoas? Os conselhos dos profissionais de 
saúde são: Se o vosso companheiro/a é uma pessoa 
com um comportamento intolerável, corre-se o risco 
de termos que ajustar a nossa personalidade à dele/a 
para evitar ou diminuir males piores, o que nos po-
derá privar de nos permitir de exprimir as nossas 
próprias frustrações e levarmo-nos à submissão de 
termos que ouvir aquilo que queremos e o que não 
queremos. Também, devemos compreender que, até 
um certo ponto, é natural as pessoas, de tempos a 
tempos estarem irritadas – vivemos num mundo re-
pleto de problemas. 
Viver com as pessoas que amamos é exigente. 

Nem sempre é fácil de apreciar, de respeitar e es-
timar aqueles que vivem diariamente connosco. De 
facto, o problema é, porque têm... defeitos! O equi-
líbrio ideal é estar consciente dos sentimentos que 
nos podem magoar fisicamente e psicologicamente. 
É igualmente importante analisar os motivos que 
fizeram aumentar as emoções. Substituir os pensa-
mentos ofensivos por pensamentos apaziguadores e 
racionais. A importância de saber escutar e de não 
agir antecipadamente, pode-se, deste modo, evitar 
graves consequências. 
De facto, o pior dos  nossos defeitos é ignorá-los – 

e nada fazer para os corrigir.
Viver em harmonia com aqueles que vivem em 

nossa companhia ou que nos rodeiam exige, conti-
nuamente, um equilíbrio de paciência e compreen-
são, para que cada um, no seu espaço, se sinta feliz. 
Nem sempre é fácil... 
Mas é possível, desde que haja força de vontade 

dos dois lados. É necessário adquirir uma certa mes-
tria das emoções e adoptar comportamentos aceitá-
veis. Assim como é igualmente essencial de aceitar 
as pessoas tal como elas são, ou seja, com os seus 
defeitos como com as suas virtudes e qualidades. 
Viver e entender-se bem consigo mesmo e com 

os outros é essencial para o nosso bem-estar. 
Gandhi, dizia: “A raiva e a intolerância são os 
inimigos de uma boa compreensão e da nossa 
FELICIDADE”. Tenham todos um BOM DIA...

PorTUgAl É AgorA

TERRA CHã, 5 DE DEZEMBRO DE 2013
Não, não é a verosimilhança. “Paixões Proibidas”, 

com Naomi Watts e Robin Wright, é totalmente inve-
rosímil e brilhante ao mesmo tempo. Corro a ler o ro-
mance de Doris Lessing, que imagino mais perverso 
ainda do que o argumento de Christopher Hampton 
(nado açoriano, já agora).
Hoje veio cá a Jorgina ensinar-nos uns truques pa-

vlovianos. O Melville ainda vai marchar e fazer con-
tinência.
Morreu Nelson Mandela e o país foi à televisão 

pronunciar-se. Fernando Rosas disse isto na TVI24: 
“Do ponto de vista social, houve uma estagnação. Os 
problemas sociais da África do Sul, hoje, são exacta-
mente os mesmos que existiam quando Mandela che-
gou ao poder.” De repente, senti saudades do Portu-
gal do Facebook e daqueles que andam há seis meses 
a brincar aos “RIP Mandela”. Ao menos não fazem 
mal a ninguém senão a si próprios. Vou desligar o 
televisor e ver se durmo até segunda ou terça-feira.
TERRA CHã, 6 DE DEZEMBRO DE 2013
Faz hoje 41 anos que os meus pais se casaram. Ain-

da são o casal mais íntimo e cúmplice que conheço. 
Como é que as outras pessoas conseguem sobreviver 
sem o exemplo deles é que me intriga. Quando foi 
que começámos a torrar pão fresco? E a comer san-
des – e mesmo arrufadas – mistas com manteiga? E 
quando foi que deixámos de comer pão à refeição? 
Conservar a culpa. Abraçá-la. Trazê-la connosco. 
Isso nos distingue dos animais.
TERRA CHã, 7 DE DEZEMBRO DE 2013
Copos ontem à noite com o Zink, o Costa Santos e o 

Pedro Vieira. Tive o prazer de conhecer o João Dide-
let, com quem nunca me tinha cruzado, e entretanto 
o Pereira veio também ter connosco. Bebemos um 
copo na Marina, e foi divertido. Depois levei-os ao 
Porto de Pipas, e foi a ideia mais infeliz que tive em 
muito tempo.
Juntamo-nos para o júri do LabJovem, uma excelen-

te iniciativa da Associação Cultural Burra de Milho 
que, no caso particular da Literatura, merecia melho-
res projectos. A arte nasce quando o objecto é capaz 
de metamorfosear-se a si próprio, de assumir diferen-
tes significados em diferentes leituras (ou audições, 
ou contemplações…). Sem isso – sem as leituras 
múltiplas – não existe arte: existe entretenimento e, 
na escrita, existe provavelmente ficção, mas não lite-
ratura. Tenho a impressão de que, no afã de seguir as 
modas e os fluxos de mercado, andamos esquecidos 
disso. Ou nem teremos chegado a sabê-lo?
TERRA CHã, 8 DE DEZEMBRO DE 2013
Enviei há pouco o meu vídeo para o evento Portugal 

É Agora. Escrevi um texto, como quase sempre. Não 
sou um homem da expressão oral.
«Por esta altura, eu já não faço a mínima ideia do 

que é que o país precisa. Talvez nunca tenha feito, 
mas houve um tempo em que estive convencido de 
que podia contribuir com pistas.
Hoje, não tenho nada a propor. Aquilo de que o país 

precisa é tão indecifrável para mim como irrelevante 
para uma boa parte dos nossos servidores públicos.
Por outro lado, a atenção tem-me permitido iden-

tificar algumas coisas de que o país não precisa. E 
uma das coisas de que o país não precisa é da má 
qualidade do debate actualmente em curso, e para 
cuja degradação nós, aqueles que intervêm no espaço 
público, tanto temos contribuído.
Dizem-me: “Mas, Joel, este não é tempo para se ser 

razoável.” E eu respondo: “Precisamente porque não 
é tempo para se ser razoável é que a razoabilidade é 
tão urgente. Precisamente porque não é tempo para se 
ser razoável é que é tão urgente nós, os cronistas e os 

escritores, os jornalistas, os intelectuais e os artistas 
em geral, sermos razoáveis.”
Pelo contrário, o que eu vejo entre os nossos inte-

lectuais públicos, nomeadamente os da minha gera-
ção, é raiva. Raiva pelo ataque a que os direitos da 
classe média e dos pensionistas – sobretudo esses 
– têm sido sujeitos. Raiva pelo desrespeito àqueles 
que trabalham, raiva pelo desespero daqueles que já 
trabalharam e raiva pela desesperança daqueles que 
querem trabalhar. Raiva pelo país, raiva pelos vizi-
nhos e familiares, raiva por eles – por nós – próprios.
Raiva inteiramente justa e totalmente estéril.
E, se não é raiva, é pior: é pessimismo, tantas ve-

zes um pessimismo puramente cerebral, alimentado 
e mantido e reforçado de acordo com as necessidades 
da personagem que se construiu e em que se tem sus-
tentado a intervenção pública.
Deixem-me dizer-vos uma coisa, com toda a singe-

leza a que sou capaz de recorrer e com todo o mo-
ralismo de que nunca sou capaz de livrar-me: foi 
sempre mais fácil parecer-se inteligente sendo pes-
simista, mas entretanto tornou-se demasiado fácil. O 
pessimismo já não convence ninguém da nossa supe-
rioridade intelectual.
O pessimismo já nem sequer é bom negócio!
E, portanto, mais vale experimentar o optimismo. 

Ser-se optimista e, apesar disso, parecer-se inteligen-
te – isso, sim, é um desafio para gente desta craveira 
intelectual. E vem mesmo a calhar, porque isso, sim, 
é algo de que Portugal precisa.
De um pouco de optimismo. E de muita razoabi-

lidade. Di-lo – notem bem – alguém que viveu du-
rante anos da manipulação jocosa da razoabilidade. 
Portugal precisa que nós sejamos razoáveis. E nós 
devíamos exigir de nós mesmos essa razoabilidade, 
em especial nos casos em que os nossos sistemas de 
vida, os nossos rendimentos e as nossas esperanças, 
estando ameaçados, não foram ainda totalmente des-
truídos. Acreditem: temos muito tempo ainda para 
perder a cabeça. E nós perdermos a cabeça, num mo-
mento em que ainda podíamos não perdê-la, é o me-
lhor contributo que podemos dar ao ruído, ao frenesi, 
à confusão e a tudo o mais que dificulta o escrutínio 
da acção dos nossos servidores públicos, da acção 
dos chamados “mercados” sobre o nosso destino co-
mum e da nossa própria acção sobre a redefinição da 
ordem europeia em curso.
Há agora um ano e meio, eu decidi voltar para os 

Açores e escrever a partir daqui, da ilha Terceira. Li-
gado em exclusivo a indústrias falidas, quis reduzir 
necessidades, quis resguardar-me um pouco da ten-
são e quis também começar a investir na segunda 
metade da minha vida, que espero conseguir tornar 
mais serena e inteligente do que a primeira. Não in-
teressa muito: o que interessa é que fi-lo porque po-
dia. Porque sou daqui, porque tenho aqui condições 
e também porque não tenho filhos nem demasiadas 
obrigações.
Portanto, eu sou, em muitos aspectos (embora não 

em todos), um privilegiado e até um sortudo.
Mas, se uma coisa a distância em relação aos cen-

tros de decisão e debate me tem demonstrado, é a 
brutal quantidade de energias que nós desperdiçamos 
em causas e em controvérsias absurdas, marginais e 
fundamentalmente inúteis. Como se, mais ou menos 
polidos, com mais ou menos estilo, com maior ou 
menor sustentação teórica e melhores ou piores in-
tenções, também nós entendêssemos o país – como, 
infelizmente, tantos dos nossos leitores entendem o 
país – como uma página de Facebook.
Aquilo que os portugueses precisam que lhes diga-

mos, antes de tudo o mais, é: o mundo vai continuar 
depois desta crise e você pode continuar com ele. Eu 
não vejo nenhum de nós a dizer que o mundo vai 
continuar, e isso não é apenas irresponsável: é deses-
perante.»
http://www.facebook.com/neto.joel
http://www.joelneto.com/
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ROSTOS, OLHARES E iDEnTiDADE

MAnUEL CARVALHO E JOAQUinA PiRES

O ARAUTO DA CiDADAniA PARTiCiPATiVA

FrEDEriCo FoNSECA

Numa rápida consulta do curriculum vitae deste 
conselheiro estratégico da Administração Pública do 
Québec, o que sobressai é a fulgurância da sua car-
reira profissional iniciada logo após a conclusão, na 
Université de Montréal, de um mestrado em Ciências 
Políticas, com especialização em Relações Interna-
cionais. Em 1998, integrou o quadro de funcionários 
da Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse du Québec; de seguida, sob a égide 
do Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale 
assumiu a gestão de importantes dossiês e foi autor 
de vários documentos, relatórios e artigos relaciona-
dos com a problemática da juventude; atinge o ponto 
culminante, agora, com a nomeação para o presti-

gioso cargo de coordenador no Bureau du contenu 
stratégique du Sommet de l’enseignement supérieur 
(MESRST).
Mas quem é realmente este homem duma simpli-

cidade desarmante  que, sentado à nossa frente, nos 
observa com um ar afável e descontraído por detrás 
duns óculos de sólidos aros que emolduram o rosto 
alongado e desportivo?
Uma olhadela à sua página no Facebook revela-nos 

que gosta de ski  de fundo, de praticar budokon, um 
exercício entre as artes marciais e o yoga, de campis-
mo selvagem, de boas companhias, de muitas outras 
coisas  e, não menos importante, da selecção portu-
guesa de futebol.
Para melhor compreensão da génese da sua perso-

nalidade e do seu percurso,  será ele próprio a contar-
-nos a história do menino que cedo aprendeu a sonhar 
com um mundo colorido pela magia da diversidade.
«Nasci em Luanda, em 1973 e cheguei aqui, a Mon-

treal, em 1976, com os meus pais. O meu pai nasceu 
numa pequena aldeia, Paradela, Carrazeda de An-
siães,  onde dizem que se faz o melhor vinho do Porto 

do mundo e a minha mãe é de Amiais, perto de Santa-
rém. Conheceram-se e casaram em Luanda onde vi-
veram mais de dez anos. Adoravam viver em Angola 
e nunca pensaram de lá sair. Mas com a descoloniza-
ção tiveram de regressar a Portugal onde residiram 
algum tempo antes de emigrarem para Montreal.
Eu,  como era muito pequeno, não tenho recorda-

ções de Angola, apenas tenho “falsas memórias” que 
são as histórias que os meus pais me contavam.»
Uma dessas histórias narra a aventura fantástica do 

carro do pai que, nas bolandas da guerra, suposta-
mente teria ido parar a Cuba. «Eu e o meu irmão, às 
vezes falamos em ir a Cuba  fazer um documentá-
rio intitulado “O carro do meu pai” que contasse o 

lado pouco conhecido da participação dos cubanos 
na guerra civil angolana.»
No regresso a Portugal,  no turbilhão duma fuga de-

sordenada  e tantas vezes dramática para a maioria 
dos “retornados”, esperava-os o abrigo providencial 
da casa da família em Amiais.
«No fundo, tivemos sorte porque tínhamos uma casa 

em Portugal, ao contrário de tanta gente que chegou 
sem nada e que passava os dias pela baixa de Lisboa, 
no Rossio, numa situação muito complicada.»
Pouco tempo depois, surgiu a oportunidade de re-

fazer a vida no Canadá. O projecto inicial, principal-
mente o do pai, contemplava uma curta estadia mas 
as tramas da vida são mais enleantes do que geral-
mente se espera e encruzilhadas inesperadas estão 
sempre à espreita.
«Uma das coisas de que eu me lembro, quando che-

gámos cá, no ano dos jogos olímpicos, foi da neve e 
das luzes, muitas luzes. Fomos viver para a rua Co-
loniale, num velho apartamento onde havia baratas, 
a tal ponto que ficou para mim, para sempre, “a casa 
das baratas”. A minha avó materna emigrou connos-

co e desempenhou um papel super-importante nessa 
época da minha vida porque os meus pais estavam 
sempre a trabalhar ou a estudar. Depois, a minha mãe 
começou a trabalhar no Banque Nacional e o meu pai 
empregou-se como electricista no Hotel Hilton, em 
Dorval, onde havia outros portugueses.»
Aqui faz um interlúdio na narração, para discorrer, 

tanto ao seu gosto eclético, sobre os reflexos da emi-
gração na emancipação das mulheres portuguesas.
«Para a minha mãe, como para muitas mulheres,  o 

desafio da emigração e da integração foi uma grande 
oportunidade. Penso que a emigração é geralmente 
mais difícil para os homens do que para a mulheres 
no que dia respeito à adaptação.
O meu pai como trabalhava com portugueses sem-

pre falou um francês quebrado, nunca se integrou 
completamente, sempre foi um português no Québec. 
Já a minha mãe foi estudar contabilidade na univer-
sidade, fez uma bonita carreira na Ville de Montréal, 
no Festival de Jazz, gosta de estar cá, sente-se uma 
quebequense.»
 Com as vidas e as mentalidades a divergirem rapi-

damente e a seguirem caminhos diferentes, os pais 
acabaram por se divorciar quando ele tinha dezassete 
anos.
«O meu pai trabalhou mais de vinte anos no hotel e 

regressou a Portugal há já vários anos. A minha mãe 
agora também vai todos os anos passar dois ou três 
meses a Portugal, para tratar da casa da família em 
Amiais mas regressa sempre com alegria porque gos-
ta de estar cá, tanto se sente portuguesa como cana-
diana, soube encontrar o seu espaço de conforto e o 
justo equilíbrio.»
A conversa retorna aos primeiros tempos da chega-

da a Montreal e ao  novo mundo tão diferente do an-
terior, que a criança de três anos sentiu dificuldades 
em enfrentar.
«Lembro-me de que nos primeiros anos sentia uma 

grande frustração porque não percebia o que as ou-
tras crianças diziam. Falavam uma língua que não fa-
zia nenhum sentido para mim e sentia uma certa raiva 
por não os conseguir perceber. 
Mesmo depois de termos mudado para Brossard, 

onde os meus pais compraram uma casa, na escola 
primária continuei a sentir a mesma raiva. Aqueles 
nomes que aprendia não faziam sentido para mim, 
não me diziam nada, foi um sentimento que levou 
muito tempo a passar.
Em Brossard morávamos numa rua muita tranquila, 

com muitos imigrantes de várias origens, onde havia 
muitos putos que falavam inglês, durante as férias de 
verão ficávamos na rua a brincar, desde a manhã até 
à noite, não havia limites para a nossa imaginação 
e brincadeiras. Tenho muitas boas recordações desse 
tempo.»
A mudança para o banlieue, para Brossad, não sig-

nificou uma ruptura com o santuário do Bairro Por-
tuguês pois os pais continuaram a abastecer-se nas 
lojas portuguesas e todos os sábados frequentava a 
escola portuguesa da Missão Santa Cruz, até ao dia 
em que a Comunidade Portuguesa de Brossard se or-
ganizou e abriu a sua própria escola, onde chegou a 
ter a mãe como professora.
«Quando chegou o tempo de frequentar o ensino 

secundário, a minha mãe inscreveu-me no Collège 
Français, aqui em Montreal. Recordo-me que não 
gostava nada daquelas longas viagens diárias entre 
Brossard e Montreal.
Aquando do debate da lei 101, ao nível identitário 

continuava um rapaz muito revoltado e ainda não 
sabia bem onde me situar. Era português, era que-
bequense? Há dias mudei de casa e encontrei uma 
caixa com os meus deveres escolares desse tempo 
onde eu assinava o meu nome como Fréderic, queria 
integrar-me, falava francês, não queria ser um imi-
grante, não queria ser diferente, queria ser como toda 
a gente. Apercebia-me que os meus colegas da es-
cola eram todos de diversas origens, mas comecei a 
compreender que se nos exprimíssemos todos numa 
língua comum, o francês, seria uma boa maneira de 
nos aproximar mais uns dos outros e de eliminar as 
diferenças.»
Pela intensidade do olhar e pela convicção com que 
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pronunciava as palavras não era difícil apercebermo-
-nos que tínhamos chegado  a um ponto culminante 
da entrevista, talvez à descoberta da bússola orienta-
dora da sua rota futura.
«Estava cada vez mais convicto de  que ser um imi-

grante português aqui no Québec, era diferente de ser 
um quebequense de origem portuguesa. Se é aqui que 
eu vivo, que pago os meus impostos, se sentir que 
esta é a minha casa, que pertenço a esta sociedade e 
me identificar como cidadão de pleno direito vou ter 
muito mais possibilidades, vou ter o direito e o dever 
de me apropriar desta casa comum, de dar a minha 
opinião e de sonhar em pé de igualdade com toda a 
gente. Mais tarde, escrevi um texto, um pouco pro-
vocatório, numa revista,  onde afirmava que a minha 
geração era a primeira geração de quebequenses.» 
Sorri, divertido com a evocação de tão contundente 
afirmação que, certamente, agitou muitas águas.
Este posicionamento identitário que lhe trouxe 

maior estabilidade emocional, não implicou um re-
púdio radical das suas raízes. Pelo contrário, aguçou 
a necessidade de mergulhar no mais profundo do seu 
ser para depois voltar a emergir mais robusto e es-
clarecido.
«As coisas precisavam de ficar claras no meu es-

pírito. Comecei a fazer muitas perguntas aos meus 
pais, sobre o passado, sobre Angola, sobre Portugal. 
Precisava de saber quem eu era e donde vinha.»
Antes de ingressar na universidade ainda passou 

uma temporada no exército, «fazer explodir carris, 
pontes e estradas ajudou-me muito a canalizar as 
minhas energias e raivas, foi muito terapêutico», ex-
plica, com uma risada. «Fiquei mais maturo e mais 
calmo para continuar os meus estudos.»
Assumida definitivamente a sua identidade de que-

bequense de origem portuguesa, e alcançada a paz 
de espírito tão procurada, durante os anos em que 
frequentou a universidade, acalentou ambiciosos so-
nhos de, de certa forma, poder vir a ser uma ponte do 
estabelecimento de relações mais aprofundadas entre 
o Québec e os países lusófonos.
«Todos os meus trabalhos na universidade eram so-

bre Portugal, inclusivé a minha tese de mestrado. Foi 
no tempo em que se criou a Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa e eu estava muito motivado 
por esse potencial todo» E, com uma risada, numa 
reviravolta que nos surpreendeu: «Foi então que eu 
comecei também a ser um fã da selecção portuguesa 
de futebol. Era uma maneira de poder também con-
tinuar a gostar de Portugal, ainda hoje continuo a ir 
ver os jogos aí nos cafés portugueses. São momentos 
agradáveis em que eu posso saborear uma “viagem a 
Portugal”.»
Entretanto, a vida a reivindicar os seus direitos, mal 

saído dos bancos da escola e a dar os primeiros pas-
sos profissionais, foi atingido pelas setas do cupido e 
casou com uma jovem de origem francesa  de quem 
se separou recentemente. Desta união nasceram dois 
filhos, o Tiago e o Loik, «dois genuínos quebequen-
ses», afirma, com uma ponta de orgulho. 
«Os dois percebem relativamente bem o português 

mas não o falam. Nos primeiros anos falava em por-
tuguês com eles mas desde a minha separação é mui-
to mais difícil. Gostaria que proximamente fossem 
passar um verão completo a Portugal  para poderem 
estar com a família e para aperfeiçoarem a língua.
O que hoje explico aos meus filhos é  que não po-

demos esquecer a história da família. Para eles com-
preenderem porque é que nasceram em Montreal têm 
de saber porque é que eu vim para cá. Tudo está li-
gado ao fim da ditadura em Portugal, à revolução de 
74, à presença portuguesa em África, é importante 
que eles percebam isso e se um dia estiverem interes-
sados em ir ao encontro das suas raízes, saibam onde 
ir procurar.»
Chegava a ocasião de falar da Comunidade Portu-

guesa e dos desafios que esperam as gerações mais 
novas. Inevitavelmente, para abrir o tema, a escolha 
recaiu sobre o Carrefour des Jeunes Lusophones du 
Québec, organismo de que o nosso entrevistado, com 
toda a sua experiência de gestão de projectos, foi um 
dos principais mentores. Fundado em 2001, definia-
-se como “uma associação formada por jovens com 

idade superior a 15 anos que tem como prioridade 
o diálogo entre as diferentes comunidades lusófonas 
e encorajar a participação dos jovens nos diferentes 
desafios que se lhes põem, estimulando a sua parti-
cipação social.” Após alguns anos de múltiplas e di-
versificadas iniciativas de grande interesse, entre as 
quais se destaca o projecto “Explora o teu potencial” 
e, no quadro das comemorações dos 50 anos da Co-
munidade, o projecto “Encontros”, o organismo, que 
nascera tão auspiciosamente, acabou por defraudar 
muitas das expectivas alimentadas e por se extinguir 
silenciosamente, sem deixar grande rasto.
«Fizemos coisas muito interessantes e houve jovens 

que tiveram no Carrefour uma experiência funda-
mental que os ajudou profissionalmente a irem mais 
longe do que pensavam. Mas tudo tem o seu tem-
po, as coisas só existem enquanto nos fazem falta», 
resume, com evidente nostalgia no olhar, a arredar 
congeminações e polémicas estéreis.
Quando deita um olhar mais demorado sobre a Co-

munidade Portuguesa, reconhece a falta de estruturas 
mais modernas e adequadas aos novos tempos,  para 
além de uma certa fixação num passadismo desajus-
tado das novas realidades. 
«A Comunidade tem de se transformar, abandonar 

um certo “folclorismo” em que caiu e isso implica o 
aparecimento de novos projectos, talvez desenvolver 
um empreendedorismo socio-comunitário, que vá 
além do presente voluntarismo, capaz de criar em-
pregos comunitários e novas dinâmicas.
A Comunidade poderia ter aqui em Montreal um 

impacto linguístico e cultural mais importante. De-
veríamos investir num espaço comum, num Centro 
Cultural que respondesse a certas necessidades e 
estabelecesse laços e um intercâmbio mais estreitos 
com Portugal e abraçasse uma maior abertura cultu-
ral à realidade quebequense.
Decerto que há muitas dificuldades, já vamos na 

terceira geração e ainda enfrentamos grandes pro-
blemas, por exemplo ao nível da escolaridade e na 
participação cívica e política. Mas não podemos acei-
tar este facto como inevitável,  devemos encontrar 
soluções e batermo-nos para acabar com esse estado 
de coisas.
Acredito que ainda tudo é possível. Reconheço na 

Comunidade uma originalidade sociológica que mar-
cou este e outros bairros aqui em Montreal e essa ori-
ginalidade merece continuar a colorir esta cidade e 
este território que é também nosso.»
Com entrevistado tão inspirado, poderíamos estar 

para ali toda a tarde a discorrer sobre temas cada 
qual o mais  aliciante. Possivelmente alguns recantos 
de sombra ficaram por aclarar, certas facetas do seu 
pensamento ficaram por explorar,  mas outras opor-
tunidades de trocar impressões não deverão faltar. 

Jovem, visionário e talhado para altos voos como é, 
ainda ouviremos falar muito dele, estamos certos.
Como rescaldo, diremos que, ao longo da conversa 

sempre foi notório o calor com que se pronunciava 
sobre a importância que atribui  à Charte des Droits 
et Libertés que, desde o o início da sua carreira pro-
fissional, é uma autêntica “bíblia” de que se socorre  
para traçar a sua rota de conduta. Nessa perspectiva, 
uma leitura mais atenta do seu curriculum  revela-
-nos a atenção que sempre lhe mereceram as mino-
rias (jovens, imigrantes recentes, minorias visíveis) 
nos projectos em que tem sido chamado a colaborar e 
o esforço que tem desenvolvido para a sua integração 
na sociedade e  para ajudar a debelar as discrimina-
ções existentes. Coerente com a sua linha de condu-
ta, estamos certos de que, mais uma vez, na organi-
zação do Sommet de l’Enseignement Supérieur irá 
estar atento às dificuldades que enfrentam os grupos 
minoritários no acesso ao Ensino Superior, situação 
gravosa que as estatísticas, de que é um minucioso 
analista, não podem ignorar. 
Afinal, o rapaz inconformado dos outros tempos 

ainda por aqui anda, de mangas arregaçadas, des-
lumbrado com a riqueza da diversidade, entregue à 
sua cruzada em prol da construção duma cidadania 
participativa e de pleno direito que a todos englobe, 
dinamizadora e transformadora da sociedade.
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CONTACTO PUBLICITáRIO: 
514.366.2888



A Voz de PortugAl  |  22 de JAneiro de 2014  |  P. 20

SALãO INTERNACIONAL DO 

Mais um ano. O mês de janeiro chegou, e com 
ele o Salão Internacional do Automóvel... 

Mais uma vez, acompanhado do meu amigo Sylvio 
Martins, fotógrafo imprescindível nestas ocasiões, 
lá devorámos os grandes andares do Palácio dos 

Congressos de Montreal, estes verdadeiramente 
revestidos de umas super e eletrizantes máquinas 
das estradas, o qual abriu as suas portas para a 
46ª edição do Salão Internacional do Automóvel 
de Montreal, e muito mais prometedor e paciente 
pois poderá  acolher-vos até ao 26 de janeiro. 
O público, amadores e amantes destas máquinas, 

poderão apreciar mais de 500 modelos do novo milé-

simo e estes, dispersos pelos quatro andares do Salão 
entre os quais, se encontram as 45 primeiras presen-
ças no Canadá apresentadas ao público. A  estas no-
vidades, juntamos também, a primeira presença norte 
americana da Mitsubishi Mirage G4.

Os amadores poderão também ver prestigiadas mar-
cas, as quais nos farão ficar verdadeiramente des-
lumbrados pela sua beleza, perfeição, aerodinâmica 
e elegância. Evidentemente que falamos das LAM-
BORGHINI, ASTON MARTIN, FERRARI, MA-
SERATI, PORCHE, ROLLS ROYCE E BENTLEY 
assim como os mais vistosos e performantes
compactos , camiões e utilitários,
A FELINO cb7, um protótipo fabricado no Quebe-

que pelo nosso amigo e piloto Antoine Bessette (que 
vimos tantas vezes em pista) está  exposto no quinto 
andar. A zona dos carros modificados, é de uma per-
formance inigualável  e poderá aí, caro leitor, deitar 
os olhos sobre uma quarentena delas, umas verdadei-
ras  obras de arte.
Tal como nos anos anteriores o visitante poderá 

fazer certos ensaios ou melhor certos testes em vá-
rios «bólides» ali presentes e disponíveis para que o 
grande público possa percorrer as ruas de Montreal 
e concluir assim as dúvidas que possa ter neste ou 
naquele carro. O NISSAN LEAF, os MITSUBISHI 
i-MIEV, variados FORD entre os quais a C-MAX e a 
FUSION ENERGIE bem como a lindíssima TESTA 
S, são alguns dos elétricos e hibrides, entre outros. 

Hélder Dias
e fotos de Sylvio Martins
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AUTOMóVEL DE MONTREAL
Tudo isto para os amadores que gostam de “perfor-
mance” e luxo conscientizando-se no “VERDE”, e 
habituando-se ao mesmo tempo com esta nova tec-
nologia . 
Somente no ano transato foram feitos 1700 ensaios 

feitos nas ruas. Evidentemente que num salão do Au-
tomóvel quantos mais variados carros vimos mais 

difícil é a nossa escolha e eu, analisei à lupa vários 
entre eles... sentia-me como um menino numa loja de 
brinquedos, somente com uma diferença: os brinque-
dos que eu verdadeiramente queria estavam muito 
longe do meu alcance.!
Porches, Ferraris, Lamborghinis, etc. deixemo-

-los de parte. Os BMW apresentaram 3 elétricos, a 
VOLKSWAGEN, MERCEDES, AUDI Q3, MA-
ZDAS, HONDA, ACURAS, CHEVROLET, como 
por exemplo o CAMARO o CORVETTE, a FORD, 
com o seu novo MUSTANG 2015 que festeja os seus 
50 anos de aparição, A MITSUBISHI com o seu 
MIRAGE C4, HYUNDAI com as suas linhas bem 
revolucionárias, os AUDIS e as suas primeiras para 
2015. NISSAN e a SUBARU trouxeram como vede-
ta o WRX etc. são carros utilitários e compactos que 
podem fazer não somente o nosso dia-a-dia como 
também o prazer de os conduzir. 
A industria Automóvel atinge números de vendas  

verdadeiramente incalculáveis e caro leitor como nos 
anos anteriores todos venderam mais carros e todos 
investiram mais nos mesmos. Todos batem recor-
ds tal a afluência dos consumidores na sua procura. 
Ainda há quem procure o luxo e existem verdadeiras 
máquinas para eles mas,... hoje em dia, o automó-
vel é numa boa verdade, uma peça imprescindível no 
nosso dia-a-dia! 
Daí a responsabilidade na sua escolha. 
Vai ter também o privilégio de ver 60 expositores  

que oferecem as suas máquinas e a cada um de nós 
tirar as suas conclusões, e, ao mesmo tempo fazer a 
sua escolha... Para vos dar uma ideia no ano de 2013 
o Salão do Automóvel de Montreal recebeu 185 000 
mil visitantes mesmo assim 10% a menos que em 
2012 
A equipa de A VOZ DE PORTUGAL ali presen-

te quer desejar-vos... BOA VIAGEM AO SALãO 
DO AUTOMóVEL 2014.
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1-Moreirense 48 25 13 9 3 40 15
2-FC Porto B 44 25 13 5 7 30 22
3-Benfica B 43 25 12 7 6 55 34
4-Portimonense 43 25 13 4 8 37 31
5-Penafiel 43 25 11 10 4 25 15
6-Sporting B 42 25 13 3 9 37 31
7-Sp. Covilhã 40 25 12 4 9 27 24
8-Desp. Aves 38 25 11 5 9 22 20
9-Tondela 37 25 10 7 8 30 25
10-Chaves 36 26 10 6 10 30 39
11-Marítimo B 36 25 10 6 9 20 21
12-Farense 34 25 9 7 9 27 23
13-SC Braga B 34 26 10 4 12 30 34
14-U. Madeira 32 25 9 5 11 33 30
15-Leixões 32 25 9 5 11 27 32
16-Beira-Mar 31 25 8 7 10 28 31
17-Feirense 27 25 5 12 8 21 29
18-Ac. Viseu 27 25 7 6 12 22 23
19-Santa Clara 25 25 7 4 14 20 28
20-Trofense 25 25 5 10 10 22 37
21-UD Oliveirense 22 25 5 7 13 31 50
22-Atlético CP 19 25 4 7 14 15 35

  P J V E D GM GS

1-Benfica 39 16 12 3 1 31 12
2-Sporting 37 16 11 4 1 35 10
3-FC Porto 36 16 11 3 2 32 11
4-V. Guimarães 26 16 8 2 6 17 13
5-Estoril Praia 26 16 7 5 4 25 18
6-Nacional 25 16 6 7 3 23 17
7-SC Braga 23 16 7 2 7 21 18
8-Rio Ave 21 16 6 3 7 13 16
9-Académica 21 16 6 3 7 12 20
10-Gil Vicente 18 16 5 3 8 13 21
11-Marítimo 17 16 4 5 7 24 30
12-V. Setúbal 16 16 4 4 8 17 28
13-Arouca 15 16 4 3 9 14 21
14-Belenenses 12 16 2 6 8 9 19
15-Olhanense 12 16 3 3 10 10 25
16-P. Ferreira 10 16 2 4 10 13 30

  P J V E D GM GS

Olhanense 0-1 V. Guimarães
Arouca 1-2 Sporting

Rio Ave 1-0 Belenenses
Académica 1-0 Gil Vicente
SC Braga 1-1 P. Ferreira

Benfica 2-0 Marítimo
FC Porto 3-0 V. Setúbal

Nacional 2-2 Estoril Praia

reSultAdoS

Tondela 0-0 Ac. Viseu
Desp. Aves 2-0 Farense
Trofense 1-1 Sporting B

Moreirense 3-0 U. Madeira
SC Braga B 3-0 Sp. Covilhã
Portimonense 0-2 Benfica B

Penafiel 1-0 FC Porto B
Beira-Mar 3-2 Atlético CP
Marítimo B 1-1 Chaves

Leixões 2-3 UD Oliveirense
Santa Clara 0-2 Feirense

reSultAdoS PróximA JornAdA
Chaves 1-1 SC Braga B

Atlético CP 22/01  10:00 Portimonense
Beira-Mar 22/01  10:00 Trofense

FC Porto B 22/01  10:00 Desp. Aves
Sporting B 22/01  10:00 Leixões
Benfica B 22/01  10:00 Penafiel

UD Oliveirense 22/01  10:00 Moreirense
U. Madeira 22/01  10:00 Tondela

Ac. Viseu 22/01  10:00 Sp. Covilhã
Feirense 22/01  10:00 Marítimo B
Farense 25/01  13:00 Santa Clara

Estoril Praia 02/02 Arouca
Marítimo 02/02 FC Porto
V. Setúbal 02/02 Rio Ave

P. Ferreira 02/02 Olhanense
V. Guimarães 02/02 Nacional
Belenenses 02/02 SC Braga

Sporting 02/02  10:00 Académica
Gil Vicente 02/02  11:00 Benfica

17ª JornAdA

ligA doS cAmPeÕeS

1/16 DE fINAl 1ª mão 2ª mão
Dnipro - Tottenham 20/02  13:00 27/02  15:05
Real Betis - Rubin Kazan 20/02  15:05 27/02  13:00
Swansea City - Napoli 20/02  15:05 27/02  13:00
Juventus - Trabzonspor 20/02  13:00 27/02  15:05
Maribor - Sevilla 20/02  15:05 27/02  13:00
Plzen - Shakhtar Donetsk 20/02  15:05 27/02  13:00
Chornomorets - Lyon 20/02  13:00 27/02  15:05
Lazio - Ludogorets Razgrad 20/02  15:05 27/02  13:00
Esbjerg fB - Fiorentina 20/02  13:00 27/02  15:05
Ajax - Red Bull Salzburg 20/02  15:05 27/02  13:00
Maccabi Tel Aviv - FC Basel 20/02  15:05 27/02  13:00
FC Porto - Eintracht Frankfurt 20/02  15:05 27/02  13:00
FK Anzhi - Genk 20/02  12:00 27/02  15:05
Dynamo Kyiv - Valencia 20/02  13:00 27/02  15:05
PAOK - Benfica 20/02  13:00 27/02  15:05
Slovan Liberec - AZ Alkmaar 20/02  13:00 27/02  15:05

ueFA euroPA leAgue

OItAvOs-DE-fINAl 1ª mão 2ª mão
Man. City - Barcelona 18/02  19:45 12/03  19:45
Olympiacos - Man. United 25/02  19:45 19/03  19:45
Milan - At. Madrid 19/02  19:45 11/03  19:45
Bayer Leverkusen - Paris SG 18/02  19:45 12/03  19:45
Galatasaray - Chelsea 26/02  19:45 18/03  19:45
Schalke 04 - Real Madrid 26/02  19:45 18/03  19:45
Zenit - Borussia Dortmund 25/02  17:00 19/03  19:45
Arsenal - Bayern München 19/02  19:45 11/03  19:45

roNAlDo: «volTAr A BElÉM CoM
o TíTUlo MUNDiAl ErA UM SoNho»
Depois da Bola de Ouro 

e da ordem de Grande-
-Oficial da Ordem do Infan-
te D. Henrique. Cristiano 
Ronaldo pensa agora regres-

sar ao Palácio de Belém para 
mostrar ao Presidente da 
República o título de cam-
peão mundial.
«Era um sonho. Sem desva-

lorizar a Bola de Ouro e esta 
condecoração, seria o culmi-
nar de uma grande carreira. É 
uma tarefa difícil mas vamos 
dar o nosso melhor, pensando 
jogo a jogo. Com os pés bem 
assentes na terra. É difícil mas 
o sonho é esse. Espero um dia 
ser campeão da Europa ou do 
Mundo», disse o jogador.

Ronaldo agradeceu uma 
condecoração «muito impor-
tante», lembrando que é «por-
tuguês com muito orgulho». 
«Estar envolvido nestas ações 

é um privilégio. É uma honra 
representar Portugal no estran-
geiro. Fico muito feliz e dá-
-me motivação para continuar 
a trabalhar, para fazê-lo com 
mais determinação, pois ainda 
falta algum tempo para acabar 
a carreira», acrescentou.
O jogador garante que a am-

bição é inesgotável, e por isso 
ambiciona mais conquistas: «É 
o que eu gosto mais de fazer. 
É a minha vida, a minha pro-
fissão, a minha paixão. Quero 
jogar mais alguns anos, ainda 
sou muito jovem. Quero tentar 
divertir-me. Encaro o futebol 
como algo para divertir-me. 
É isso que tento fazer. Se con-
seguir ganhar troféus melhor, 
para escrever uma página bo-
nita na história. É isso que vou 
tentar fazer.»

tAÇA de PortugAl tAÇA dA ligA

OITAVOS-DE-FINAL
Leixões 1-5 Estoril Praia
Rio Ave 1-0 V. Setúbal

FC Porto 6-0 Atlético CP
Benfica 5-0 Gil Vicente

P. Ferreira 1-2 Desp. Aves
Marítimo 2-3 Penafiel

Beira-Mar 0-1 Académica
SC Braga 2-0 Arouca

Penafiel vs Benfica  2014-02-05  19:00
FC Porto vs E.  2014-02-05  21:00
Rio Ave vs  Académica  2014-02-06  19:00
SC Braga vs D. Aves  2014-02-06  21:00

QUARTOS-DE-FINAL

2ª FASE DE GRUPOS
grp.c Estoril Praia 1-1 Belenenses
grp.D Benfica 2-0 Leixões
grp.b FC Porto 4-0 Penafiel
grp.A Rio Ave 1-1 V. Setúbal
grp.c SC Braga 3-0 Beira-Mar
grp.D Nacional 2-2 Gil Vicente
grp.A P. Ferreira 2-1 Sp. Covilhã
grp.b Sporting 3-0 Marítimo

sábADO, 25 jANEIrO
Grp.C Beira-Mar 16:00  Estoril Praia
Grp.D Benfica 16:15  Gil Vicente
Grp.C SC Braga 18:15  Belenenses
Grp.B FC Porto 20:45  Marítimo
Grp.B Penafiel 20:45  Sporting
DOmINgO, 26 jANEIrO
Grp.D Leixões 15:00  Nacional
Grp.A P. Ferreira 15:00  V. Setúbal
Grp.A Sp. Covilhã 15:00  Rio Ave
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 p j v E D
1-Arsenal 51 22 16 3 3
2-man. city 50 22 16 2 4
3-Chelsea 49 22 15 4 3
4-Liverpool 43 22 13 4 5
5-Tottenham 43 22 13 4 5
6-Everton 42 22 11 9 2
7-Man. United 37 22 11 4 7
8-Newcastle 36 22 11 3 8
9-Southampton 31 22 8 7 7
10-Aston Villa 24 22 6 6 10
11-Hull City 23 22 6 5 11
12-Norwich City 23 22 6 5 11
13-West Bromwich 22 22 4 10 8
14-Stoke City 22 22 5 7 10
15-Swansea City 21 22 5 6 11
16-Crystal Palace 20 22 6 2 14
17-Fulham 19 22 6 1 15
18-West Ham 18 22 4 6 12
19-Sunderland 18 22 4 6 12
20-Cardiff City 18 22 4 6 12

Inglaterra
PremIer league

CAMpEoNAToS EURopEUS - RESULTAdoS E CLASSIFICAção

 p j v E D
1-barcelona 51 20 16 3 1
2-Atlético madrid 51 20 16 3 1
3-Real Madrid 50 20 16 2 2
4-Athletic 39 20 12 3 5
5-Villarreal 37 20 11 4 5
6-Real Sociedad 33 20 9 6 5
7-Sevilla 31 20 8 7 5
8-Espanyol 25 20 7 4 9
9-Valencia 24 20 7 3 10
10-Getafe 24 20 7 3 10
11-Granada 24 20 7 3 10
12-Levante 24 20 6 6 8
13-Osasuna 22 20 6 4 10
14-Málaga 21 20 5 6 9
15-Elche 21 20 5 6 9
16-Celta de Vigo 19 20 5 4 11
17-Almería 19 20 5 4 11
18-Valladolid 16 20 3 7 10
19-Rayo Vallecano 16 20 5 1 14
20-Real Betis 11 20 2 5 13

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-paris sg 50 21 15 5 1
2-monaco 45 21 13 6 2
3-Lille 40 21 12 4 5
4-Saint-Étienne 37 21 11 4 6
5-Marseille 32 20 9 5 6
6-Nantes 32 21 10 2 9
7-Stade de Reims 32 21 8 8 5
8-Lyon 31 21 8 7 6
9-Bordeaux 31 21 8 7 6
10-Lorient 30 21 9 3 9
11-Toulouse 28 21 7 7 7
12-Bastia 27 21 7 6 8
13-Nice 27 21 8 3 10
14-Guingamp 25 21 6 7 8
15-Rennes 23 21 5 8 8
16-Montpellier 21 21 3 12 6
17-Évian TG 21 21 5 6 10
18-Valenciennes 17 20 4 5 11
19-Sochaux 11 21 2 5 14
20-AC Ajaccio 9 21 1 6 14

França
lIgue 1

 p j v E D
1-Juventus 55 20 18 1 1
2-Roma 47 20 14 5 1
3-Napoli 43 20 13 4 3
4-Fiorentina 40 20 12 4 4
5-Internazionale 32 20 8 8 4
6-Hellas Verona 32 20 10 2 8
7-Parma 29 20 7 8 5
8-Torino 29 20 7 8 5
9-Lazio 27 20 7 6 7
10-Genoa 26 20 7 5 8
11-Milan 25 20 6 7 7
12-Atalanta 24 20 7 3 10
13-Sampdoria 21 20 5 6 9
14-Cagliari 21 20 4 9 7
15-Udinese 20 20 6 2 12
16-Chievo 17 20 4 5 11
17-Sassuolo 17 20 4 5 11
18-Bologna 17 20 3 8 9
19-Livorno 13 20 3 4 13
20-Catania 13 20 3 4 13

ItálIa
serIe a

Sunderland 2-2 Southampton
Man. City 4-2 Cardiff City

Arsenal 2-0 Fulham
Norwich City 1-0 Hull City
West Ham 1-3 Newcastle

Crystal Palace 1-0 Stoke City
Liverpool 2-2 Aston Villa

Swansea City 1-3 Tottenham
Chelsea 3-1 Man. United

West Bromwich 1-1 Everton

Málaga 0-0 Valencia
Real Betis 0-5 Real Madrid
Elche 2-0 Rayo Vallecano

Granada 0-0 Osasuna
Espanyol 1-0 Celta de Vigo
Getafe 2-2 Real Sociedad

Villarreal 2-0 Almería
Levante 1-1 Barcelona

Atlético Madrid 1-1 Sevilla
Athletic 4-2 Valladolid

Saint-Étienne 2-0 Lille
Bastia 1-0 Bordeaux

Lorient 2-0 Guingamp
Nice 2-0 AC Ajaccio

Rennes 0-0 Évian TG
Sochaux 0-2 Montpellier
Stade de Reims 0-2 Lyon

Toulouse 0-2 Monaco
Paris SG 5-0 Nantes

Marseille 29/01 13:00 Valenciennes

Roma 3-0 Livorno
Juventus 4-2 Sampdoria

Udinese 2-3 Lazio
Sassuolo 0-2 Torino
Chievo 1-2 Parma
Bologna 2-2 Napoli

Genoa 1-0 Internazionale
Atalanta 1-0 Cagliari

Catania 0-3 Fiorentina
Milan 1-0 Hellas Verona

 p j v E D
1-B. München 44 16 14 2 0
2-B. Leverkusen 37 17 12 1 4
3-B. M’gladbach 33 17 10 3 4
4-B. Dortmund 32 17 10 2 5
5-VfL Wolfsburg 30 17 9 3 5
6-Hertha BSC 28 17 8 4 5
7-Schalke 04 28 17 8 4 5
8-FC Augsburg 24 17 7 3 7
9-FSV Mainz 05 24 17 7 3 7
10-VfB Stuttgart 19 16 5 4 7
11-W. Bremen 19 17 5 4 8
12-TSG 1899 18 17 4 6 7
13-Hannover 96 18 17 5 3 9
14-Hamburger SV 16 17 4 4 9
15-E. Frankfurt 15 17 3 6 8
16-SC Freiburg 14 17 3 5 9
17-FC Nürnberg 11 17 0 11 6
18-Eintracht B. 11 17 3 2 12

alemanha
BundeslIga

E. Frankfurt 1-1 FC Augsburg
B. Dortmund 1-2 Hertha BSC
W. Bremen 1-0 B. Leverkusen
SC Freiburg 2-1 Hannover 96

Hamburger SV 2-3 1. FSV Mainz 05
E. Braunschweig 1-0 TSG 1899

FC Nürnberg 0-0 Schalke 04
B. M’gladbach 2-2 VfL Wolfsburg

VfB Stuttgart 29/01 14:00 B. München

SPorTiNg E FC PorTo CoM 
MAiS SolUçõES PArA ChEgAr Ao golo
Benfica, Sporting e FC Porto ven-

ceram os seus compromissos 
deste fim-de-semana com maiores 
ou menores dificuldades. Tudo como 
dantes no pódio da Liga. Rodrigo foi 
o único jogador a bisar na 16ª jorna-
da e manteve a formação encarnada 
na liderança.
O avançado hispano-brasileiro está de 

volta à sua melhor forma e tem com-
pensado a ausência de Óscar Cardozo. 
Um alívio para Jorge Jesus, já que os 
resultados positivos dependem em lar-
ga escala da eficácia das unidades mais 

ofensivas.
Analisando os autores dos golos de 

Benfica, Sporting e FC Porto na Liga, 
percebe-se que leões e dragões têm 
mais caminhos para chegar à baliza 
adversária. Ou seja, há mais jogadores 
a balançar as redes ao longo da com-
petição. Em 16 jornadas, as águias de-
penderam de 9 jogadores para marcar, 

contra 11 de Sporting e outros tantos 
de FC Porto. Entre as unidades encar-
nadas, uma foi o lesionado Óscar Car-
dozo e outra Nemanja Matic, entretan-
to transferido para o Chelsea.
Fredy Montero e Jackson Martínez 

têm enorme peso no rendimento ofen-
sivo de Sporting e FC Porto, respeti-
vamente, mas as duas equipas apre-
sentam outras soluções com números 
interessantes para chegar ao golo.
De qualquer forma, este é apenas um 

dado para a análise. Até agora, Jorge 
Jesus não lamenta este facto. Lima e 

Rodrigo chegam para as encomendas 
e o Benfica tem marcado em todos os 
encontros, enquanto os concorrentes 
diretos já ficaram em branco por duas 
vezes cada. 
MARKOVIC CONTRA O 
MONOPóLIO, GAITáN NãO
O Benfica lidera a competição e tem 

31 golos marcados (menos um que o 

FC Porto e quatro que o Sporting) em 
16 jogos. O número não é tão empol-
gante como nas outras épocas sob o 
comando de Jorge Jesus. Há um ano, a 
formação encarnada tinha por esta al-

tura mais uma dezena de golos na sua 
contabilidade.
Óscar Cardozo foi a referência nos 

primeiros meses, respondendo com 
cinco golos na Liga (16, 1 por cento 
do total de golos). Lima apresentou-
-se como a segunda unidade do ataque 
encarnado, mesmo com alguma irre-
gularidade na eficácia ofensiva: cinco 
tentos em dezembro, dois nos meses 
anteriores e nenhum entretanto. O ho-
mem do momento é Rodrigo, substitu-
to natural de Cardozo, com sete golos, 
seis deles nas últimas seis jornadas.
No total, os três avançados do Benfica 

marcaram 61, 3 por cento dos golos na 
Liga. Quando a solução natural falha, 

quem resta? Lazar Markovic tem sido 
o principal opositor a esse monopólio.
O reforço sérvio marcou três golos 

no campeonato, dois com caráter de-
cisivo para o resultado final, sempre 

na condição de suplente utilizado. 
Garay também festejou por três ve-
zes, apresentando-se como uma uni-
dade influente nos lances aéreos. Bi-
sou frente ao P. Ferreira e confirmou 
o triunfo frente ao FC Porto.
Nemanja Matic era uma alternati-

va válida (2 golos), enquanto Enzo 
Pérez, Siqueira e Sulejmani (1 golos 
cada) completam a lista sem apresen-
tarem um caminho fidedigno para a 
baliza contrária.
Quem falta? Sobretudo, Nico Gaitán. 

Dono e senhor do flanco esquerdo do 
ataque, o argentino continua à procu-
ra do primeiro golo na Liga 2013/14. 
Para já, bastam os cruzamentos.
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PARABéNS RONALDO

Cavaco Silva condecorou CR7 com o grau de 
Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique


