
serviço de análise do seu vinho

para mais informações, contactar MarCO
5187 Jean-Talon e., st-Leonard - Tel.: 514.728.6831

42 VARIEDADES
DE MOSTO

À SUA ESCOLHA

Mosti Mondiale 2000

AtENÇÃO: sE NÃO tEm sElO DA mOstI 
mONDIAlE é pOrQuE NÃO é mOstI mONDIAlE

VENDEM-SE
BARRIS NOVOS,

IMPORTADOS DE PORTUGAL,
EM CARVALHO E CASTANHO,

DE 5 A 250 LITROS.

GRAPOLO
D’ORO

TINTO OU BRANCO
$40CADA

20 lItrOs

grElHADOs sObrE cArVÃO 

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

BRAS iRO

1851 Ontario E. 
514.563.1211
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EM DESTAQUE

IrAn CoSTA E AllAn CASTro 
forAM ESpETáCUlArES pElo 
São VAlEnTIM EM lAVAl

p. 9

noVo CD DA
CAThy pIMEnTEl p. 8

o ConflITo
DoS SéCUloS

p. 17

fIgUrAS DE porTUgAl: 
AnTónIo SIlVA

Ver páginas 6-7

o DIA DoS nAMorADoS,
UMA DATA ESpECIAl p. 8

porQUE ESTá A MUDAr o 
ClIMA DA EUropA E 
AMérICA Do norTE?

p. 18

*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

Temos faro para
 bons negócios

fC porTo ConTInUA
nA TAçA DA lIgA

p. 22

MISSA fADISTA
Ao sair da igreja de Santa Cruz, no Domingo passado, após ter assistido, 

pela primeira vez a uma missa fadista, fiquei preocupado, por não ser 
capaz de descrever os sons das guitarras, das violas e das vozes, mas, que 
vozes que cantaram em fado os louvores a Deus!                          Ver página 5
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cArNEIrO: Carta Dominante: Va-
lete de Espadas, que significa que 
deverá manter-se sempre alerta. 
Amor: Andará muito exigente em 
relação ao seu par. Liberte toda a 

criatividade que existe dentro de si e apren-
da a contemplar o Belo. Saúde: Sentir-se-á 
cheio de energia. Dinheiro: Aproveite bem 
as oportunidades.
Números da Semana: 8, 11, 22, 29, 32, 34.

tOurO: Carta Dominante: 4 de 
Copas, que significa Desgosto.
Amor: Organize um jantar para 
reunir os seus amigos. Procure 
gastar o seu tempo na realização 

de coisas úteis a si e aos outros.
Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados 
depressivos. Combata-os com otimismo!
Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Números da Semana: 2, 3, 9, 20, 30, 45.

gémEOs: Carta Dominante: 2 de 
Paus, que significa Perda de Opor-
tunidades. Amor: A seta do Cupido 
espera por si. Que a beleza da Au-

rora invada a sua vida! Saúde: Tendência 
para dores musculares. Dinheiro: Boa altu-
ra para comprar casa, desde que aproveite 
as oportunidades certas.
Números da Semana: 11, 17, 22, 40, 43, 49.

cArANguEjO: Carta Dominan-
te: Rainha de Ouros, que significa 
Ambição. Amor: Aproveite com 
muita sabedoria os conselhos da 
sua família. Perdoe aos outros e 

a si próprio. Saúde: Coma alimentos com 
mais vitaminas. Dinheiro: Não misture a 
amizade com os negócios, poderá vir a 
arrepender-se se o fizer.
Números da Semana: 14, 21, 30, 33, 38, 45.

lEÃO: Carta Dominante: 7 de 
Espadas, que significa Novos Pla-
nos. Amor: Sentir-se-á liberto para 
expressar os seus sentimentos e 
amar livremente. Que o seu tempo 

seja gasto a amar! Saúde: Estará melhor 
do que habitualmente. Dinheiro: Boa altura 
para pedir um aumento ao seu chefe. Nú-
meros da Semana: 2, 11, 23, 30, 35, 39.

VIrgEm: Carta Dominante: 4 de 
Espadas, que significa Inquieta-
ção. Amor: Dê mais atenção à pes-
soa que tem a seu lado. Não deixe 

que os assuntos domésticos interfiram na 
sua vida amorosa. Saúde: Faça exames 
médicos. Dinheiro: Pode fazer aquele ne-
gócio que tanto deseja.
Números da Semana: 1, 5, 19, 25, 40, 47.

bAlANÇA: Carta Dominante: Ás 
de Espadas, que significa Suces-
so. Amor: Irá ter notícias de uma 
pessoa muito especial, com a qual 
não mantém contacto já há algum 

tempo. Que a alegria de viver esteja sem-
pre na sua vida! Saúde: Momento calmo, 
sem preocupações. Dinheiro: Sem proble-
mas neste campo da sua vida.
Números da Semana: 5, 6, 10, 28, 32, 39.

EscOrpIÃO: Carta Dominante: Ás de 
Paus, que significa Energia. Amor: 
Demonstre o seu amor através de 
um jantar romântico. Que os seus 
mais belos sonhos se tornem rea-
lidade. Saúde: O seu sistema imu-

nitário está muito sensível, seja prudente.  
Dinheiro: Momento favorável.
Números da Semana: 7, 9, 10, 22, 33, 44.

sAgItárIO: Carta Dominante: 
9 de Copas, que significa Vitória. 
Amor: A sua vida amorosa dará 
uma grande volta brevemente. 

Que a alegria de viver esteja sempre na 
sua vida! Saúde: Consulte o seu médico.
Dinheiro: Evite gastos supérfluos.
Números da Semana: 4, 8, 25, 30, 47, 49.

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 
Rei de Paus, que significa Força. 
Amor: Não deixe que a pessoa que 
tem ao seu lado sinta a falta da sua 
atenção e carinho. A felicidade é de 

tal forma importante que deve esforçar-se 
para a alcançar. Saúde: O seu sistema ner-
voso anda um pouco alterado. Dinheiro: Os 
investimentos estão favorecidos.
Números da Semana: 1, 4, 6, 9, 15, 20.

AQuárIO: Carta Dominante: 9 de 
Espadas, que significa Mau Pres-
sentimento. Amor: Não se deixe 
iludir pelo aspeto físico, procure ver 

primeiro quem as pessoas são realmen-
te por dentro. Seja verdadeiro, a verdade 
é eterna e a mentira dura apenas algum 
tempo. Saúde: Poderá sofrer de alguma 
retenção de líquidos. Dinheiro: Não seja 
irresponsável e pense bem no seu futuro.
Números da Semana: 8, 15, 19, 36, 38, 42.

pEIxEs: Carta Dominante: 10 de 
Paus, que significa Sucessos Tem-
porários. Amor: O seu coração po-
derá ser invadido pela saudade, que 
o vai deixar melancólico. Não se 

deixe manipular pelos seus próprios pensa-
mentos! Saúde: Previna-se contra constipa-
ções. Dinheiro: Nada o preocupará.
Números da Semana: 12, 15, 22, 29, 35, 36.

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

Membre officiel
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QuArtA-fEIrA
19 DE fEVErEIrO                              
01:30 Destino: portugal - II
 peniche
02:00 podium
 francisco Neto
02:52 5 minutos 
 com um cientista
 josé feijó
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:18 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tarde
09:18 O preço certo
10:07 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:08 rebelde way
14:53 5 minutos 
 com um cientista
 josé feijó
15:00 telejornal
16:01 Destino: portugal - II
 peniche
16:27 ler , ler melhor
16:35 O preço certo
17:24 Os Nossos Dias
18:08 telejornal madeira
18:39 telejornal - Açores
19:12 bem-vindos a beirais
19:54 5 minutos 
 com um cientista
 josé feijó
20:00 telejornal América
20:31 Destino: portugal - II
 peniche
20:57 Os filhos do rock
21:50 bairro Alto
22:36 podium
 francisco Neto
23:275 para a meia-Noite
00:28telejornal - Açores
01:00telejornal madeira

QuINtA-fEIrA
20 DE fEVErEIrO                               
01:30 correspondentes
02:05 podium
 renato moura
 joaquim gonçalves
02:55 5 minutos 
 com um cientista
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tarde
09:20 O preço certo
10:15 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:10 rebelde way
15:00 telejornal
16:10 correspondentes
16:30 O preço certo
17:37 Os Nossos Dias
18:15 telejornal madeira
18:45 telejornal - Açores
19:15 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 correspondentes
21:00 liberdade 21
21:55 Eurodeputados
22:25 podium
 renato moura
 joaquim gonçalves
23:20 5 para a meia-Noite
00:30 telejornal - Açores
01:00 telejornal madeira

sExtA-fEIrA
21 DE fEVErEIrO                               
01:30 super Diva
 ópera para todos
02:00 poplusa
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias

08:00 jornal da tarde
09:20 O preço certo
10:15 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:20 rebelde way
15:00 telejornalDireto
16:00 super Diva
 ópera para todos
16:30 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:10 telejornal madeira
18:40 telejornal - Açores
19:14 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 3 por uma
21:30 Documentário a designar
22:25 poplusa
23:15 5 para a meia-Noite
00:30 telejornal - Açores
01:00 telejornal madeira

sábADO
22 DE fEVErEIrO                               
01:30 portugal selvagem
 O senhor do monte
01:55 portugal 3.0
03:00 bom Dia portugal
05:00 programa a designar
08:00 jornal da tarde
09:15 prós e contras
11:00 timor - leste contacto
11:30 canadá contacto
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Destino: portugal - II
13:55 programa a designar
14:45 Voz do cidadão
15:00 telejornal
16:15 programa a designar
16:50 Ver de perto
17:30 chefs Academy
19:00 24 HorasDireto
20:05 Depois do Adeus
21:00 telejornal madeira
21:30 telejornal - Açores
22:00 zona mista
00:05 Ver de perto
00:25 timor - leste contacto
00:55 canadá contacto 2014

DOmINgO
23 DE fEVErEIrO                               
01:30 portugal selvagem
 O gigante dos mares
01:55 áfrica 7 Dias - 2014
02:30 áfrica global 2014
03:00 bom Dia portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:05 O Douro Nos 
 caminhos Da literatura
06:50 Ver de perto
 Délio jesse
07:15 bairro Alto
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 Aqui portugal
13:35 áfrica do sul contacto
14:05 Europa contacto 2014
14:35 EurotwittEstreia
15:00 telejornalDireto
16:10 música maestro
 5ª sinfonia de beethoven
17:00 trio d´AtaqueDireto
19:00 24 Horas
20:05 Depois do Adeus
21:00 telejornal madeira
21:30 telejornal - Açores
22:00 só Visto!
22:50 música maestro
 5ª sinfonia de beethoven
23:35 3 por uma
 rui massena
00:25 áfrica do 
 sul contacto 2014
00:55 Europa contacto 2014
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DIA InTErnAçIonAl DA MUlhEr 2014
Convidamos todas as mulheres para virem festejar o seu dia, 8 de março 
pelas 19h, jantar/dançante, e, surpresas. A festa será animada pelos 3 gran-
des cantores vindo dos Estados Unidos da América, David de Melo, Arlindo 
Andrade, Enio Rebolo. Para mais informações: Lina Pereira 514 -296-4597.

ASSEMblEIA gErAl orDInárIA
Ao abrigo dos Estatutos do Clube Portugal de Montreal, convoco a Assem-
bleia Geral a reunir-se na Sede da nossa Coletividade no próximo dia 22 de 
fevereiro de 2014 pelas 20h, para uma Assembleia Geral Ordinária.

fESTA Do CArnAVAl
A Associação Portuguesa de Ste-Thérèse organiza a sua festa tradicional do 
Carnaval no dia 1 de março às 18h30 na sua sede situada no 103B Turgeon em 
Ste-Thérèse. A festa será animada por Jeff Gouveia do JG Night Production. 
Para mais informações ou reservas podem-nos contatar, Joe: 514-992-5067.

fIM DE SEMAnA pArA VEnCEr o CânCro
Organiza-se no dia 15 de março no salão de Nossa Senhora de Fátima em Laval. 
Jantar/dancante para o fim-de-semana para vencer o Câncro. Com Tony Borges 
e Carla Reis, vindos dos E-U. Jomani e DJ Jeff Gouveia e Jordelina Benfeito 
acompahada por António Moniz e Luís Duarte. Angelo ou Alice 514-695-8777

MISSA DoS rAnChoS E DA MArChA
No próximo Domingo, dia 23, às 15h00, Missa animada pelos Ranchos de 
Santa Cruz, Praias de Portugal, Verde Minho, Campinos do Ribatejo e Marcha 
das Mulheres da APC. Para mais informações contactar: 514-844-1011

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. Have-
rá uma surpresa para todas as mulheres presentes nesta festa. para reservas 
ou informações: Eduardo leite: 450-687-2082; Olivia paiva:514-707-8877.
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Artigo é comentado por Tony Saragoça

“TEMoS o DEVEr DE não DErrETEr
A ESpErAnçA DoS porTUgUESES” 
O secretário-geral da ugt, carlos silva, defen-

deu hoje que a central sindical que lidera tem “o 
dever de não derreter a esperança dos portugueses”, 
apesar de o país atravessar um dos momentos mais 
difíceis dos últimos 40 anos. este é um momento 
difícil, talvez o mais difícil da história dos últimos 
40 anos. estes dois anos e meio foram tremendos, 
mas cabe à ugt, enquanto parceiro social, dizer que 
há luz ao fundo do túnel: há vislumbre de esperan-
ça e de ultrapassarmos estas dificuldades”, susten-
tou. durante a sessão de encerramento do seminá-
rio “a educação e Formação - uma estratégia para 
preparar o Futuro”, que decorreu ao longo de dois 
dias em Viseu, carlos silva sublinhou que apesar da 
ugt se encontrar “no olho do furacão”, tem sabi-
do preservar a sua unidade.”nunca podemos deixar 
cair estas palavras: manter a esperança, que só se 
conquista com unidade, coesão, discurso assertivo, 
verdadeiro e que represente o que os trabalhadores 
pensam. não é o que o secretário-geral pensa, mas 
sim os seus trabalhadores, representados pelos seus 
dirigentes sindicais”, alegou. na sua opinião, é fun-
damental “valorizar os pequenos sinais de esperança 
que estão no horizonte”, especialmente numa altura 
em que se vive um momento económico e financei-
ro dramático.”representamos meio milhão de pes-
soas em portugal, que esperam de nós mais do que 
uma palavra, um gesto que lhes dê esperança para 
o futuro”, apontou. por isso, defende que em demo-
cracia a luta é feita à mesa das negociações e não 
apenas “na agitação pela agitação”, que admite que 
nem sempre traz consequências benéficas para os 
trabalhadores.”não temos de estar contra os patrões, 
nem contra o governo. estaremos a seu lado quan-
do as medidas implementadas para os trabalhadores 
estiverem a seu favor, mas também estaremos frente 
a frente impondo as nossas divergências quando ti-
vermos que o fazer”, esclareceu. carlos silva reco-
nhece ainda que a ugt é muito atacada por todos 
aqueles que não concordam com a sua forma “de 
contribuir para a estabilidade do país”, mas subli-
nha que “a História já devia ter ensinado todos os 
cidadãos que a agitação pela agitação nem sempre é 
benéfica”. Não é por greves todos os dias que se re-
solvem os problemas dos trabalhadores”, sustentou. 
carlos silva utilizou o caso da grécia, que em 2012 
levou a cabo 23 greves gerais, para exemplificar que 
não é por esta via que se arranjam soluções para a 
crise.”a ugt é hoje um referencial de estabilidade 
para o país. É à mesa das negociações com o go-
verno, com os vários ministros, secretários de estado 
e empresários que temos conseguido encontrar so-
luções”. Vamos é continuar a exigir ao governo um 
conjunto de medidas que promovam o crescimento 
económico, a estabilidade da vida das pessoas, que 
permita vislumbrar uma possível saída para o acordo 
de concertação para o qual a ugt está disponível”, 
alegou. no entanto, frisou que isso nunca será pos-
sível com a ‘troika’ em portugal, pois não querem 
estar condicionados.”estamos disponíveis desde que 
duas matérias sejam compaginadas: o salário mínimo 
nacional que é fundamental e a negociação coletiva 
desbloqueada”, concluiu.
Está neste discurso, uma das mais essenciais ati-

tudes, da parte de um líder sindical, que Portu-
gal precisa para encarar o futuro com esperança 
e otimismo. Não é de ameaças, protestos, greves 
e contestações que o País precisa. Se houve um 
período na história onde ações sindicalistas mais 
radicais, ver mesmo um tanto violentas, tais ações 
pertencem ao passado, tal como os governos di-
tadores  e colonialistas, patrões exploradores e 
trabalhadores oprimidos. Está mais que provado 
que a utilização de tais métodos, não são eficazes, 

não ajudando portanto a causa dos trabalhadores 
nem das empresas que os empregam. Educação, 
formação participação, disciplina e sobretudo 
vontade, muita vontade de trabalhar. Muitos por-
tugueses habituaram-se a depender do governo e 
dos sindicatos, para construírem o seu amanhã. 
Não são só eles os únicos responsáveis: Os gover-
nantes das últimas décadas, irresponsavelmente, 
iludiram aqueles que os elegeram fazendo-os crer 
que não era primordial a disciplina no trabalho, 
a produtividade, o controlo da despesa, a pou-
pança e muitas outras regalias que a longo prazo 
tiveram os resultados que agora vemos. Os sindi-
catos, por sua vez, acapararam-se das fraquezas 
desses governantes e “negociaram”  contratos que 
incluíam condições muito mais vantajosas do que 
aquelas  que o patrão podia pagar (sobretudo na 
função pública)  e nos quais teria sido um insulto, 

incluir as palavras: responsabilidade, dedicação e 
produtividade. Foi assim que vimos empresas fe-
charem suas portas por não serem mais competiti-
vas, função pública triplicar seus efetivos, devido 
ao facto de passar a ser o dormitório dos “calões”. 
Todos aqueles que  em certas ocasiões tiveram ne-
cessidade de se dirigir a um funcionário público 
para tratar de qualquer tipo de documento, bem 
sabem do que falo. As exceções, se as havia, eram 
raras. Felizmente que ainda há dirigentes sindi-
cais, que compreendem que um bom “negócio” é 
aquele que serve bem as “duas” partes contrac-
tuais.  Pena é, que  a outra grande central sindi-
cal e seu irresponsável dirigente, não tenha nem 
a vontade nem o bom senso de compreender estes 
simples principios.
Com isto me vou... Boa semana a todos.
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   por mês1

v
v

Mensagens ilimitadas2

(textos, imagens e vídeos internacionais)

Noites a partir das 17h e fi ns-de-semana
ilimitadas através do Canadá3

400 Minutos de dia através do Canadá3

400 Mo de dados4

Visualizador e Voice mail5
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Temos faro 
para bons
negócios

v

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
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CASAiS DA SEMAnA

JoSé AlbErTo rEIS, UMA 
VErDADEIrA JóIA Do roMAnTISMo

SyLViO MARTinS

MorrEU o “CAnTor 
EMIgrAnTE” grACIAno SAgA
Morreu Graciano Saga, cantor popular natu-

ral de Viana do Castelo, radicado em Fran-
ça há quatro décadas. Ficou conhecido com mú-
sicas sobre a Diáspora, de que se destaca o tema 
“Vem devagar emigrante”.
a notícia da morte de graciano saga foi revelada 

pela filha, Glória Braga Pagneux, na página do Fa-
cebook, pouco antes da meia-noite de sábado. “Meu 
pai, meu amor, não sei como vou viver sem ti”, pode 
ler-se na mensagem. “o meu pai vai agora cantar 
para os anjos (que sorte têm) e deixa-nos tão tristes”, 
acrescenta a mensagem emocionada da filha.

Graciano Saga, conhecido como o cantor emi-
grante, fez grande sucesso entre a comunidade 
portuguesa emigrante com músicas como “Vem 
devagar Emigrante”, “Vamos lá rapaziada”, “Pe-
regrinos de Fátima” e “Amiga Emigrante”. Adeus 
Graciano Saga da parte do jornal A Voz de Por-
tugal.

José Alberto Reis, natural de Guimarães, o can-
tor romântico que respira música desde os seus 

primeiros anos de idade.
tem percorrido um caminho entre o palco, as pes-

soas e os seus trabalhos discográficos com profissio-
nalismo e dedicação à sua arte. 

partindo corações desde 1983 nunca deixou de ser 
igual a si próprio passando uma mensagem de amor, 
paixão e calma. já são quatro vezes que vem a Mon-
treal encantar-nos, e desta vez veio a semana passa-
da para festejar o dia dos namorados ao restaurante 

solmar situado no Velho-porto de Montreal. 
terça-feira, 11 de fevereiro foi o dia para apresentar 

a média nacional, local e comunitária. tivemos o pra-
zer de encontrar vários jornalistas na sala, que vieram 
ver e apreciar o que há de bom no solmar.
Lusaq, Montreal Magazine, e claro a Voz de por-

tugal estiveram presentes para verem o espetáculo, 
com Marta raposo, suzi silva, cathy pimentel, josé 
João e Jo Medeiros fizeram um grande espetáculo 
de Fado. podemos todos sentir a saudade das nossas 
raízes. E, finalmente, José Alberto Reis cantou 5 can-

ções. Foi pouco, sim,... Mas, foi realmente fantástico. 
sexta-feira foi outra história de amor do público e 

dos artistas. 
Parabéns ao restaurante Solmar por esta iniciati-

va no Dia dos namorados.
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AnTERO BRAnCO
E fOTOS DE MAnUEL nEVES

MISSA fADISTA

Ao sair da igreja de Santa Cruz, no Domingo 
passado, após ter assistido, pela primeira vez 

a uma missa fadista, fiquei preocupado, por não 
ser capaz de descrever os sons das guitarras, das 
violas e das vozes, mas, que vozes que cantaram 
em fado os louvores a Deus! Muita gente se ques-
tiona se é oração, uma missa no estilo das que San-
ta Cruz tem proporcionado à comunidade, neste 
mês em que estamos a comemorar os cinquenta 
anos da “charte” da Comunidade dos Católicos 
Portugueses de Montreal. A semana passada foi a 
missa das Filarmónicas, esta semana a missa Fa-
dista  e Domingo que vem, a missa do Folclore e 
das Marchas. 
O Padre José Maria afirma que sim. Para confir-

mar a sua convicção, recitou o Salmo 150 que diz 
assim: -Louvai ao senHor. Louvai a deus no seu 
santuário; louvai-O no firmamento do Seu poder. 
Louvai-o pelos seus atos poderosos; louvai-o con-
forme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o 
som de trombeta; louvai-o com o saltério e a harpa. 
Louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com 
instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com 
os címbalos sonoros; louvai-o com címbalos altis-
sonantes. tudo quanto tem fôlego louve ao senhor. 
Louvai ao senhor. 
os músicos, Liberto Medeiros, Luís duarte, josé 

joão, antónio Moniz, simão costa, que este elenco 

musical acolheu de braços abertos, paulo gomes e o 
Manuel travassos, iniciaram a celebração com uma 
guitarrada. na entrada, Marta raposo, ex-membro 
do grupo de jovens em ação,  cantou “jesus”, de 

Frei Hermano da câmara. no rito penitencial, o nos-
so amigo Victor Vilela interpretou “Que deus me 
perdoe”. no glória, suzi silva, nossa colega do jor-
nal correio da Manhã, encantou-nos com o “senhor 
Meu deus”. o salmo, este hino sacro, no ritmo da 
“Lágrima”, na voz da nivéria tomé, fez com que a 
assembleia louvasse o senhor. antes da aclamação 
do evangelho, a cathy pimentel, que recentemente, 
lançou o seu novo álbum, intitulado “Horizonte”, in-
terpretou o  “aleluia”. na homilia, o padre josé Ma-

ria disse que cada um de nós estava a rezar a seu jeito 
e que a oração de todos aqueles músicos e fadistas 
já tinha iniciado há muito tempo. tinha começado 
no dia em que aceitaram este desafio. Para terminar 
o sermão, pediu para que  josé joão e Luís duarte 
cantassem a sua oração. aqui vão duas das quadras: 
(josé joão) não fui menino de coro – nunca aprendi a 
rezar – mas aprendi este choro – que a vida me soube 
dar.(Luís duarte)
nunca aprendi a rezar – a erguer as mãos aos céus 

– mas eu sinto que ao cantar –estou a conversar com 
deus. 
no ofertório, ouvimos na voz da Marta “jesus anda 

na rua”. 
no abraço da paz, antónio Horácio Melo, fez a as-

sembleia o acompanhar com o “amar como jesus 
amou”. 

na comunhão, carlos rodrigues, com o seu estilo 
muito próprio, levou-nos perto do céu, com a “Mon-
tanha Azul”. Jordelina Benfeito, a cotovia açoriana, 
no ação de graças, encantou com “Foi deus”. Logo 
de seguida, cristina rodrigues louvou a nossa se-
nhora com “avé Maria” e para terminar a celebração, 
todos, em harmonia, interpretaram a “canção da Fa-
mília”. depois de grandes e fortes aplausos, interpre-
taram “sonhar como jesus sonhou”. 
sinceramente, a missa fadista encantou pequenos 

e grandes, os portugueses e os estrangeiros que se 
encontravam entre nós. o padre josé Maria com o 
seu sonho, consegue fazer Milagres. juntou inúmeras 
guitarras, violas e vozes do fado da comunidade, para 
uma cerimónia repleta de devoção e grandeza.
Domingo que vem, às 3 da tarde, vários Ranchos 

folclóricos e Marchas de S. João vão orar à sua 
maneira, na santa missa. Têm curiosidade como 
vai ser? Então venham assistir.
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IrAn CoSTA E AllAn CASTro forAM 
ESpETáCUlArES pElo São VAlEnTIM EM lAVAl

nos últimos anos, a Associação Portuguesa de 
Nossa Senhora de Fátima está pouco-a-pouco 

a marcar a sua presença portuguesa no Quebeque. 
E, no fim-de-semana transato fizeram um grande 
“SHOW” para a comunidade. Iran Costa “O Bi-
cho” e Allan Castro uma nova estrela através das 
comunidades portuguesas.
sería difícil resistir ao sorriso encantador e malicio-

so de Iran Costa. Brasileiro, Iran Costa é originário 

do Maranhão, região do nordeste. Fez-se conhecer 
no seu país ao monopolizar as ondas e como disco 
jockey durante 12 anos. decide depois de fazer uma 
incursão pelo mundo da canção, mas os cantores 
eram legião naquele país, e iran irá tentar a sua sorte 
no nosso bom velho continente europeu. É assim que 
chega a portugal no decorrer dos anos 90. 

o estilo da sua música é parecido com ele. ritmos 
de festa antes de tudo, baseados em « dance » com 
samplings, sintetizadores e computadores, aos quais 
juntou coregrafias e dançarinas como no « BICHO 
», CD que estreou em 1995. Temos depois música 

mais romântica como no álbum estreado em 1994 
« coM aMor ». a sua malícia e o seu look um 
pouco especial proporcionaram-lhe grandes êxitos 
junto das crianças às quais dedica dois álbums: em 
1997 “pLaneta dos piMpoLHos” e “so para 
Miudos” em 2002. 20 anos de carreira, 20 albuns, 
e viajou através do mundo várias vezes. a última vez 
que ele veio a Montreal foi há 15 anos. Agora, pisou 
pela primeira vez a cidade de Laval. 

Iran é o seu verdadeiro nome, não é verdade? 
É sim. contrariamente a alguns, não adoptei nome 

de cena. o meu nome completo é iran pereira costa. 

Como definiria a sua música? 
sabe, não me considero como um grande cantor, 

conheço os meus limites (risos). Penso ser suficien-
temente humilde e não tenho uma voz extraordinária. 
Mas gosto de me divertir e é algo que quero partilhar 
com o público. 
a minha música inspira-se antes de tudo nas minhas 

raízes brasileiras: o Samba, a Bossa Nova e a dan-
ce music. em 1999, tive a oportunidade de trabalhar 
com um grupo brasileiro bastante conhecido em por-
tugal: os FeeVers. Foi uma experiência extraordi-
nária. com eles, retomámos um velho êxito portu-
guês: « onde estão teus olhos negros ». 

SyLViO MARTinS
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gostaria também de cantar baladas. noutro estilo, 

adaptei a canção de Manuela Bravo: « sobe, sobe, 
balão sobe » que foi seleccionada para um concurso 
de eurovisão. a minha música é bastante ecléctica e 
ofereço às pessoas o que elas querem ouvir. assim, 
posso muito bem mudar radicalmente de estilo de um 
álbum para o outro… 

Em 1999, assina um contrato com a Universal 
music, uma das maiores empresas de discos. Será 
que isso mudou qualquer coisa para si? 

Mudou sim. com a universal music, compreendi 
que a minha imagem se devia de evoluir para poder 
atingir um público mais largo. tive um período um 
tanto excêntrico que não correspondia ao que essas 
pessoas desejavam. o cabelo amarelo e o calção, não 
é o que eles preferem. e eu também evoluí, amadure-
ci. tenho vontade de fazer um estilo de música mais 
ligado às minhas raízes brasileiras, como os grupos 
CANTA BAHIA ou CANTA BRASIL. O primeiro 
canta pagode, uma espécie de samba romântico, o 
segundo canta Axé um ritmo da Bahia. O BICHO 
mesmo assim foi em 1995!!! 

Como explica o êxito fenomenal dessa canção?
Não consigo explicá-lo. Em 1995, encontrei o Pedro 

augusto, produtor que infelizmente veio a falecer no 
ano seguinte. com ele, aprendi bastante. ninguém 
acreditava no BICHO, fomos bater a todas as portas, 

mas não havia nada a fazer. na realidade, as coisas 
fizeram-se na rua. Inventámos uma coregrafia sim-
ples no espírito da letra e com o meu look um pouco 
especial, as pessoas aderiram logo. só então é que as 
rádios começaram a programar o BICHO e depois 
juntou-se a televisão. 

Foi no período das eleições, o país sofria de moro-
sidade e as pessoas procuravam realmente fantasia. 
Qual é o seu olhar sobre a música portuguesa?
eu é que trouxe a música para esse país. existiam 

correntes como o rock, o Fado e muita música an-
glo-saxónica. existem artistas incontornáveis como 
o pedro abrunhosa, de quem gosto muito ainda que 

o nosso estilo seja completamente diferente, e o rui 
Veloso claro. eu próprio montei um estúdio de gra-
vação, O BICHO, de maneira mais livre. Isso permite 
também a outros artistas menos conhecidos de poder 
gravar com mais facilidade. É verdade que os artis-
tas não recebem muita ajuda em portugal. no meio 
artistico as coisas fazem-se bastante lentamente, no 
final ficamos sempre nos mesmos registos. Não pode 
haver evolução, novidade, uma verdadeira frescura 
nestas condições. 
Sábado, 15 de fevereiro foi uma linda noite bastan-

te fresquinha mas não impediu em nada que muitos 
fossem a este evento histórico. também notamos que 
este fim de semana foi marcado por três eventos im-
portantes. em primeiro lugar o dia dos namorados, 
são Valentim. o segundo a Missa Fadista na santa 
cruz, e, o terceiro, é a vinda do célebre artista do 
Brasil Iran Costa. Apesar da frescura na rua, a sala 
estava “quentinha” com muitos casais amorosos. 
Claro “O Bicho” não canta só música mexida mas 
também música com muito amor, tal como ele dizia 
durante a noite “i LoVe uuuuu”. ele fez um espe-
táculo sensacional. para as pessoas que não foram,... 
vão dever esperar 15 outros anos para voltar, e, então 
ele cantou 4 outras canções para matar a nossa fome 
do “BICHO”. Podemos também notar que Allan Cas-
tro, fez um grande espetáculo onde todos dançaram. 
ao mesmo tempo é bom ver um artista brincando 
com o seu público tal como ele fez com jogos e onde 
as jovens foram dançar para ele.
A sala estava lindamente decorada com um jan-

tar saboroso e o prato principal transbordado e 
não esquecendo a saborosa sobremesa. Parabéns 
aos organizadores por mais um momento históri-
co para a nossa comunidade.
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O novo CD de Cathy Pimentel, “Horizonte” já 
está à venda através da comunidade. Este é o 

primeiro álbum da cantora. Este trabalho causou 
grande expectativa em todos os grandes conhece-
dores da música portuguesa e também da comu-
nidade.
já lá vão quase 6 meses que ninguém via a nossa 

cantora/fadista nas festas, agora, sabemos porquê...
podemos conferir o resultado de tanta dedicação por 

parte de cathy, e da sua equipa de produção joe pa-
checo do “studio innerlight” que fez um ótimo traba-
lho para fazer este álbum.
este álbum, foi completamente produzido em es-

túdio, mas não deixou de manter uma característica 
marcante da cantora através da sua música e palavras: 
primavera; chuva; canção do Mar; Horizonte (sua 

composição); História de um amor; Medo; canzone 
per te; grito; Falo com deus (Fado Menor, com as 
suas palavras); abandono; Fado de cada um; adagio. 
o álbum não é só fado mas é um conjunto bastante 
interessante de estilos da cathy. este trabalho não foi 
fácil porque uma das principais forças deste álbum 
é a sua voz e a sua equipa que a acompanhou nesta 
ventura bastante interessante Luís costa, nilton re-
belo, philippe Mius e samuel pereira. também não 
esquecendo o seu sponsor, arthur sousa da compa-
nhia Worlee.
Vão poder encontrá-la sábado 8 de março na santa 

cruz na festa de angariação de fundos para a rádio 
centre-Ville e também durante todo o mês de abril no 
restaurante “dom Henrique” situado no 3714 notre-
-Dame Oeste, ao lado do restaurante Bitoque. 
Mais uma vez, parabéns Cathy Pimentel pelo 

seu novo trabalho discográfico. Para mais infor-
mações podem ir ao Site Web Fado Mundo: www.
cathypimentel.com

o DIA DoS nAMorADoS,
UMA DATA ESpECIAl

Consta que em homenagem aos deuses Juno 
e Lupercus conhecidos como protetores dos 

casais, como muitos apaixonados eram impedidos 
por suas famílias de casarem um padre de nome 
Valentino passou a realizar matrimónios às escon-
didas, quando os casais fugiam e para que não fi-
cassem sem as bênçãos de Deus. Por isso o 14 de 
Fevereiro é chamado o dia de São Valentim em 
homenagem a este padre. 
Foi para comemorar este dia que o centro comuni-

tário do espírito santo de anjou nos apresentou uma 
sala repleta de Valentins. 

a administração desta simpática coletividade teve 
a honra de contar com os convidados, a sra. paulina 
ayala deputada federal do comité Honore-Mercier, 
sra. Lisane pronovost representante da deputada de 
anjou-Louis-riel, sra. Lise thériault e o sr. richard 
celzi concelheiro de distrito de tetreauville depois 

de serem apresentados fizeram uma ligeira alocação 
e desejaram um feliz dia de são Valentim a todos.
seguiu-se o jantar muito bem confecionado e bem 

servido por simpáticas e lindas senhoras, onde a 
ementa desta noite foi filet-mignon com lagosta, 
acompanhada de arroz e legumes.
a sala estava muito bem decorada para o evento, 

notava-se uma alegria contagiante ao ritmo de musi-
ca alegre, com o excelente dj tony resendes, pos-

suídor duma linda voz. o Kevin Moniz cantou algu-
mas canções, este moço começa a ser notado na vida 
artística.

a par de individualidades governamentais acima 
mencionadas, também notou-se a presença de algu-
mas pessoas bastante conhecidos através da comu-
nidade tal como a sra. poetisa adelaide Vilela, o sr. 
ildeberto silva, do silva couvreur, o sr. Manuel da 

Ponte do florista Monastesse e o Sr. Liberal Miranda, 
especialista em envernizamento de soalhos, antigo 
presidente desta coletividade e Mordomo das festas 
do divino espírito santo, no ano de 2013. 
Parabéns à administração e a todos os Valentins.

JORGE MATOS
fOTO DE TELMO BARBOSA

noVo CD DA
CAThy pIMEnTEl

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

Sylvio Martins

Richard Celzi concelheiro de distrito de Tetreauville
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“nADA JUSTIfICA” rTp TEr QUATro 
VEzES MAIS pESSoAl QUE SIC E TVI
O ministro que tutela o serviço público de in-

formação, Poiares Maduro, reiterou hoje a 
necessidade de diminuir o número de trabalhado-
res na RTP, por considerar que “nada justifica” 
que esta tenha o quadruplo dos trabalhadores das 
estações privadas.
 “a rtp tem 1.800 trabalhadores e as estações priva-

das têm 400. Nada justifica uma diferença tão grande. 
temos de reduzir os recursos humanos para investir 
na grelha”, afirmou esta manhã, na Assembleia da 
república, o ministro-adjunto do desenvolvimento 
regional, citado pelo semanário expresso. poiares 
Maduro reiterou assim a necessidade de diminuir o 
número de trabalhadores na estação pública, já que 
“a rtp tem um orçamento maior do que o total do 

investimento publicitário em todos os canais de tV”.
na perspetiva do governante que tutela a estação, tal 

redução é responsabilidade do conselho de adminis-
tração da rtp, que deve levar a cabo a reforma com 
o menor custo social possível.

porQUE ESTá A MUDAr o ClIMA
DA EUropA E AMérICA Do norTE?
O clima na Europa e na América do Norte tem-

-se alterado devido ao abrandamento de uma 
corrente de jato, responsável pelas mudanças no 
tempo. Segundo a TSF, isto significa que os perío-
dos de chuva ou de calor se prolongam mais no 
tempo. O secretário de Estado norte-americano, 

John Kerry, alertou em Jacarta, na Indonésia, 
para a necessidade de combater as mudanças cli-
máticas antes que não seja possível voltar atrás.
 as correntes de jato responsáveis pela alteração do 

clima na europa e na américa do norte são bandas 
de vento extremamente fortes que muitas vezes ultra-

passam os 200 quilómetros/hora e, por vezes, os 400 
quilómetros/hora. estas correntes formam-se com as 
grandes diferenças de temperatura das massas de ar, 
ou seja, quanto maior for a diferença de temperatu-
ra, mais rápidas são as correntes de jato. devido ao 
aquecimento do Ártico que está a abrandar a circula-
ção das correntes de jato, isto não está a acontecer.a 
teoria foi desenvolvida pela cientista jennifer Fran-
cis, da universidade de rutgers, em nova jérsia. 
Em entrevista à BBC, esta cientista, afirmou que este 
fenómeno vai «ocorrer cada vez com maior frequên-
cia».
no vídeo, publicado no Youtube, pode ver-se a 

explicação. a cientista explicou que “estes padrões 
muito ondulantes das correntes de jato levam à per-
sistência das condições climatéricas num determina-
do local”. o secretário de estado norte-americano, 
john Kerry, defendeu hoje em jacarta, na indonésia, 
a necessidade de combater as mudanças climáticas 
antes que se atinja o ponto de não retorno. 
Kerry pediu a participação de todos os indonésios 

para impedir que as previsões dos cientistas se con-
cretizem: que o nível do mar suba um metro durante 
este século e cubra grande extensões agora habitá-
veis, que morram espécies, que haja mais secas e me-
nos água e que se altere por completo a agricultura.

“ATé poDE VoAr UM prATo
MAS não ACAbEM o DIA SEM
fAzEr AS pAzES”
no dia de S. Valentim, o Papa Francisco rece-

beu no Vaticano 30 mil casais de 30 países, aos 
quais deixou alguns conselhos para preservarem a 
sua relação, afirmando que “é habitual zangarem-
-se” e “às vezes [até] voa um prato” mas “por fa-
vor, lembrem-se disto: não acabem o dia sem fa-
zer as pazes”. Durante esta cerimónia na Praça de 
São Pedro, o Sumo Pontífice lembrou ainda que 
“não existe a família perfeita, o marido perfeito, 
ou a mulher perfeita...nem a sogra perfeita”.
 na praça de são pedro, no Vaticano, o papa Fran-

cisco recebeu esta sexta-feira, dia de s. Valentim, 
30 mil casais de 30 países diferentes, a quem pediu 
que não tenham medo de casar e fazer escolhas de-
finitivas, até porque, salientou, “sabemos todos que 
não existe a família perfeita, o marido perfeito, ou 
a mulher perfeita...não falemos da sogra perfeita”, 
brincou. “É habitual os casais zangarem-se...às vezes 
[até] voa um prato. 
Mas, por favor, lembrem-se disto: não acabem o dia 

sem fazer as pazes. nunca, nunca. este é um segredo 
para conservar o amor”, aconselhou o chefe da igreja 
católica, salientando que para fazer as pazes, “não é 
preciso um grande discurso, basta um gesto simples”.
sem vender ilusões sobre relações ou casamentos, o 
Sumo Pontífice deixou uma recomendação que con-
sidera “fundamental: “usar algumas palavrinhas má-
gicas como por favor, obrigado e desculpa”.
“Viver juntos é uma arte, um caminho paciente, belo 

e fascinante. não acaba quando se conquistaram um 
ao outro, aliás é aí mesmo que começa. este é um ca-
minho de cada dia tem regras que se podem resumir 
em três palavras, que repito tantas vezes às famílias: 
com licença, obrigado e desculpa”, afirmou.Sobre o 
casamento, o papa Francisco sugeriu que seja “só-
brio” e realce “o que é verdadeiramente importante. 
alguns estão mais preocupados com os sinais exte-

riores: o banquete, as fotografias, o vestido e as flo-
res. são coisas importantes numa festa, mas só se fo-
rem capazes de indicar o verdadeiro motivo da vossa 
alegria: a bênção do senhor ao vosso amor”.
A cerimónia do dia de S. Valentim na Praça de 

São Pedro foi dada por concluída com uma ora-
ção, especialmente redigida para o evento, em vá-
rias línguas. Os casais de noivos presentes recebe-
ram um presente: uma almofada de cetim para os 
anéis, com o brasão de armas do Papa
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UnIVErSIDADE pEDE pArA DEIxArEM 
ATUAr AS “EnTIDADES CoMpETEnTES”
A Universidade Lusófona veio apelar, em comunicado, a 

“todos os envolvidos” no processo relacionado com a morte 
de seis alunos da instituição na praia do Meco que deixem de 
“forma responsável atuar as entidades competentes”.
o apelo surge um dia depois de a mãe de uma das vítimas ter 

anunciado que os pais decidiram apresentar uma “queixa-crime 
contra o sobrevivente, joão gouveia, algumas entidades e in-
certos”, enquanto o advogado precisou que a queixa se estende 
também à universidade Lusófona. “confrontada ao longo das 
últimas horas com um conjunto de informações relativas a uma 

queixa judicial envolvendo o nome da universidade”, a insti-
tuição vem “confirmar mais uma vez o seu empenho na defesa 
dos interesses dos seus alunos passados, presentes e futuros e 
apelar a que todos os envolvidos no processo deixem de forma 
responsável atuar as entidades competentes em ordem a aclarar 
o que haja a aclarar, para que, com seriedade e dignidade, se pos-
sa contribuir para mitigar uma dor que a muitos atingiu”, refere 
o comunicado enviado à agência Lusa. a universidade adianta 
também que “não emitirá mais quaisquer declarações, nem se 
deixará arrastar para um campo de conflitualidade que em nada 
respeita a memória daqueles que perderam a vida, mantendo-se 
a instituição serena e completamente disponível para colaborar 
com todas as entidades competentes em ordem à apresentação 
de quaisquer esclarecimentos que lhes sejam solicitados”. a mãe 
de uma das vítimas disse na sexta-feira à agência Lusa que os 
pais dos seis jovens vão apresentar uma “queixa-crime contra 
o sobrevivente, joão gouveia, algumas entidades e incertos”. 
em declarações ao jornal público e à rádio tsF, o advogado 
das famílias, Vítor parente ribeiro, adiantou que também será 
apresentada, na próxima semana, uma queixa-crime contra a 
universidade Lusófona, onde os jovens estudavam. Hoje, em 
declarações à Lusa, o administrador da universidade Lusófona, 
Manuel damásio, admitiu que poderá avançar com uma queixa 
por calúnia, caso a anunciada queixa-crime dos familiares dos 
estudantes que morreram na praia do Meco seja “caluniosa ou 
ofensiva” para a instituição.no comunicado assinado pela rei-
toria posteriormente divulgado, a instituição universitária não 
desmente essa possibilidade e insiste que todas as partes devem 
deixar, “de forma responsável, atuar as entidades competentes”. 
Os seis jovens que morreram no Meco, no dia 15 de dezem-

bro, faziam parte de um grupo de estudantes universitários 
que tinham alugado uma casa na zona para passar o fim de 
semana e só um deles saiu vivo da praia.

QUASE 50 AUTArCAS InVESTIgADoS 
pElo MInISTérIo públICo
Haverá mais de uma centena de autarcas envolvidos nas in-

vestigações do Ministério Público, num total de 80 processos, 
avança o Diário de Notícias. Quarenta e quatro estão a ser 
investigados por corrupção em 17 casos identificados pela 
mesma publicação.
a procuradoria-geral da república admitiu, no passado, estar a 

efetuar uma investigação ao poder local. de entre os 80 processos 
do Ministério Público, o Diário de Notícia identificou, pelo menos, 
44 autarcas acusados de corrupção, num total de 17 casos diferen-
tes. no entanto, o número de casos revelado aponta para cerca 
de uma centena de autarcas envolvidos em processos por suspeita 
de crimes como “corrupção, peculato, participação económica em 
negócio, prevaricação, tráfico de influências, branqueamento de 
capitais, violação de normas de execução orçamental, abuso de 
poder e violação de regras urbanísticas”.a região de aveiro, por 
exemplo, tem 13 autarcas envolvidos num caso de prevaricação, 
abuso de poder e violação de normas de execução orçamental por 
causa da atribuição de um apoio ao Beira-Mar dado pela comuni-
dade intermunicipal.a câmara de portimão também se encontra 
em investigação devido ao então vice-presidente Luís carito e ao 
vereador jorge campos detidos em junho por suspeitas de corrup-
ção. o caso tem a ver com o projeto cidade do cinema, que em 
estudos custou 700 mil euros.Luís carito deu à situação outros 
contornos quando engoliu um papel durante as buscas.
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45
Anos

45
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REER - CELI
514-842-8077
Consulte um dos nossos conselheiros. 

Contribua para o REER ou CELI
Poupe nos impostos
As melhores taxas de juro no mercado
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A bruxaria destrói olhares, amizades a até a sua própria saúde. As pessoas possuídas por uma bruxaria não acreditam em nada, 
nem em ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. são pessoas 

que foram enganadas e que não confiam em nada. São pessoas que foram enganadas por 
bruxos e por bruxarias. já lhe disseram que o seu mal não tem cura? sente-se inseguro, ou 
insegura? O dinheiro não rende? foi despedido do deu trabalho sem justa causa? fica tris-

te e desmotivado/a sem nenhuma razão para que tal aconteça? Acha que o seu conjugue 
a engana? Acha que sofre de uma doença estranha ou incuravel? pode muito bem ser que 
esteja a atravessar uma fase difícil da sua vida. Eu, Dukas Do santos, sou psico-espiritua-
lista, conhecedor de ciências superiores e ocultas, por isso dou uma garantia de 100%. Ve-
nha visitar-me e verá a diferença. Verá que eu consigo curar o que outros não conseguem, 

com a palavra de Deus.

rEsultADOs cONfIrmADOs 

Depois de lutar 
por muito tempo, 
estou agora ce-
lebrando ainha 
permanência ca-
nadiana.

Obrigado sHA-
mAN pelos teus conselhos e 
orações, que ajudaram a reu-
nir a minha família,depois de 
tanto sofrimento.  

rOssI fAmIlY. 

O úNIcO cONHEcEDOr DE tODOs Os rI-
tuAIs E sEgrEDOs DE mAgIA brANcA, 
VErmElHA E NEgrA, pArA curAr Os 
mAlEs DA AlmA E DO cOrpO. cONHEÇA 
A cAusA DA suA má sOrtE E frAcAs-
sOs. curO bruxArIAs, fEItIÇOs  E mAu-
-OlHAr. curO VícIOs E DEpENDêNcIAs 
DE DrOgAs E álcOOl. prOtEÇÃO cON-
trA INVEjA, mAu OlHAr E más ENEr-
gIAs Em pEssOAs, cAsAs E NEgócIOs.

Eu estava perdida na 
solidão.
Depois do meu divór-
cio todas as minhas 
novas relações, aca-
baram em fracassos 
e problemas.

Estava completamente deses-
perada e o meu desejo sexual 
desaparecido.
Agora gozo na companhia de 
um homem fantástico que es-
pero venha a ser meu marido.
Obrigado sHAmAN. julIEt. 

Estava muito doen-
te e não conseguia 
concentrar-me em 
trabalho nenhum. Os 
médicos, não con-
seguiam encontrar 
nada. Estava com-

pletamente desesperado. Des-
cubri no entanto que a minha 
ex mulher estava por trás desta 
situação. Agora estou recupe-
rando a minha vida, minha saú-
de e as minhas finanças vão na 
boa direcção. 

Obrigado sHAmAN. sAulO 
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nha visitar-me e verá a diferença. Verá que eu consigo curar o que outros não conseguem, 

com a palavra de Deus.

rEsultADOs cONfIrmADOs 

cheguei a este país,para fugir a 
situações de violência familiar.
Era abusada pelo meu ex mari-
do.
Aqui comecei uma nova relação 
e pouco tempo depois,ele tor-
nou-se agressivo.

Depois visitei o sHAmAN, ele 
harmonizou a minha relação, retirou as más 
energias e agressividade.
Agora vivemos em paz e gozando a nossa vida 
de casados.

Obrigado sHAmAN. 
lItA

TESTEMUnhoS rEAIS

fui diagnosticada com uma 
doença muito má. Os doutores 
disseram-me que não teria mui-
to tempo para viver.
perdi todo o interesse e espe-
rança na vida.
tudo por causa de maus olhares 
que alguém me pôs na minha 
terra.Agora estou recuperando 
devagarinho,tenha esperança e 
razões para viver. 

jAzmIN

Atraio, amarro 
e submeto o 

seu ser amado. 
faço-o voltar, 
dominado, de 

joelhos, O que eu uno, nenhum 
feiticeiro pode separar.

Estava muito doen-
te e não conseguia 
concentrar-me em 
trabalho nenhum. Os 
médicos, não con-
seguiam encontrar 
nada. Estava com-

pletamente desesperado. Des-
cubri no entanto que a minha 
ex mulher estava por trás desta 
situação. Agora estou recupe-
rando a minha vida, minha saú-
de e as minhas finanças vão na 
boa direcção. 

Obrigado sHAmAN. sAulO 

Durante mais de 
dez anos sofri de 
dor na barriga, a 
minha família tam-
bém sofreu aci-
dentes trágicos e 
tragédias.

No entanto o sHAmAN desco-
briu a verdade e livrou-nos das 
correntes negras,das quais eu 
era a vitima.  

cArOlINE m.

fui á Itália e quando vol-
tei, encontrei o meu marido 
com outra mulher. fiquei 
devastada.
Depois de visitar o sHA-
mAN INDIO a minha vida 
mudou completamente.
Voltei para o meu marido, 

perdoei-lhe porque o que ele fêz foi sob con-
trol de influências diabólicas. Agora somos 
mais felizes que nunca. 

ANgElINA
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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

681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

ASSociAÇÕeS e cluBeS

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

centroS

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
18 DE FEVEREIRO DE 2014
1 EURO = CAD 1.512370

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

mercearia 
portuguesa

7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito 
tel.: 514.725.6531

1292 Jarry
tel.: 514.721.5665

servindo a comunidade
há 10 anos

tel.: 514.943.7907

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

111 St-Paul Este. 
Tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

www.solmar-montreal.com

3224 Bl. Rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

infORMAÇÃO 
PRA QUEM

LÊ.

RESULTADO
PRA QUEM 
AnUnCiA.

grANDE VIDENtE, méDIO, DONs ExtrAOrDINárIOs 

Senhor mori
Com 30 anos de experiência de eficacidade do 
meu trabalho, posso-vos ajudar a resolver os vos-
sos problemas. Trabalho, amor, afeição, fidelidade 
absoluta no casal, carta de condução, atrair clien-
tes, sorte para encontrar trabalho, tratar impotência 
sexual, proteção familiar contra perigos, feitiços, ál-
cool, curandeiro, sorte no jogo, etc. Com o senhor 
Mori trabalho sério e eficaz, resultado surpreenden-
tes. Garantia numa semana. Posso me deslocar.

pAgAmENtO DEpOIs DO rEsultADO
tel.: 438-995-5321

AgÊnciAS
de ViAgenS

bAncoS e 
SerViçoS 

finAnceiroS

cAIxA pOrtuguEsA
4244 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

cAnAlizAdor

fotogrAfo

contAbiliStAS

ANíbAl AfONsO
c.g.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
Tel.: 514.817.2451

dentiStAS

4270 St-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eletricidAde

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

AgÊnciAS
funerAiS

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlVEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

importAdoreS

merceAriAS

mErcEArIA
sá E fIlHOs
4701 St-Urbain

Tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

monumentoS

notárioS

reStAurAnteS

cONfOrt
4057 Boul. St-Laurent            

Tel.: 514.987.7666

rOYAl lAtINO INc
175 Mont-Royal Est
Tel.: 514.849.1153

355 rua Rachel Este
tel.: 514.844.3054

trAduçõeS

trAnSporteS

urgÊnciAS e SerViçoS pÚblicoS

Informe-se sobre o guia 
do consumidor dando 

visibilidade ao seu 
negócio por um preço 

modesto, no jornal e no 
nosso site web. 
514-284-1813

Casamentos, 
Batizados,Festas,...

A Bom preço
tel.: 514.299.1593

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reStAurAnteS

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
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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

prECISA-SE DE pESSoA pArA 
TrAbAlhAr nA grElhA 

CoM oU SEM ExpErIênCIA 
pArA UM rESTAUrAnTE 

porTUgUêS. 
DEVE fAlAr frAnCêS

514-688-1015

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 com dois 

anos. Goodyear Nordic 
P195-65r15.
Bom e barato 
514-571-1924

AlugA-Se
Aluga-se 31/2  todo 

renovado em 
excelente condições 

e perto do métro
514-252-8692

Vende-Se

VENDE-sE
NOVO NO mErcADO

transport bento costa
Pequena companhia para 
tirar a neve “déneigement” 
no plateau com a sua clien-
tela.

514-946-1988

governanta “Nanny”
posição a tempo inteiro (40 horas por 

semana), pode viver lá ou não e salário 
mínimo. Deveres implica: fazer comida, 
limpeza, tarefas organizadas, ajuda-geral 

em relação à casa e a tomar conta de 
crianças (5 e 8 anos de idade). Endereço: 
No centro da cidade montreal, podemos 

patrocinar, se necessário. 
Deve falar francês ou inglês. 

Helena
438-863-4088

jArDINs
DEs 

bEAux-rêVEs
companhia paisagista 
procura homens com 
5 anos de experiência 
para trabalhar em “pa-
vé-uni” assim como 
artesão em pedra na-
tural. bom salário.

514-554-0213 ou
450-641-7389

Procura-se pessoa com 
minimo de 5 anos de ex-
periência em “Pavé-uni” e 
asfalto com carta de condu-
ção na “Rive-Sud”.

514-213-6539

M E M O R A n D U M
1º aniversário

mArIA ODEtE 
bArrADAs lOurENÇO

Faleceu no 26 de fevereiro de 2013
Querida mãe e esposa. Faz um ano 
que nos deixaste. Pensamos todos 
os dias em ti, e estás sempre no nos-
so coração para o resto das nossas 
vidas.

Com muitas saudades
o teu marido, filhos e netos

Aluga-se 31/2 na rua Colo-
nial entre Rachel e Duluth. 
Livre a partir do 1º de mar-
ço. E, vende-se fogão e fri-
gorífico.

tel.:450-632-5432 ou
450-632-6041 ou

514-294-4910

Precisa de senhora para 
limpar 

uma casa.
Deve ter 

experiência.
450-971-5039

HElDEr cOrDEIrO pEIxINHO
Faleceu em Montreal no dia 9 
de fevereiro de 2014, com 81 
anos de idade, o senhor Helder 
Cordeiro Peixinho, natural de 
Lisboa, Portugal, filho de Joa-
quim Peixinho e Lidia Cordeiro 
e esposo da já falecida Maria 
Armandina Nunes  de Oliveira.
Deixa na dor, seu filho Paul 
Alexander Peixinho e sua filha 
Ana Maria Peixinho, seus netos 
Calvin e Conrad Richter, seu 
genro Rick Richter, sua nora 
Giovanna Marabella, suas netas Mia e Mara Peixinho, 
familiares e amigos.
O seu funeral teve lugar no dia 13 de fevereiro. Foi se-
pultado no Cemitério Rideau Memorial Gardens situado 
no 4275 Bl. Des Sources, Dollard-des-Ormeaux, H9B 
2A6
A família vem pela presente agradecer  todos os que 
participaram nas celebrações fúnebres,ou que,de qual-
quer forma se lhes associaram na dor. Bem-Hajam

†

mArIA ADElAIDE AfONsO VIDEIrA
1935 – 2014

Faleceu em Laval no dia 11 de feve-
reiro de 2014, com 78 anos de ida-
de, Maria Adelaide Afonso, natural 
de Bouça, Mirandela, distrito de Bra-
grança, esposa de Adelino Videira.
Deixa na dor o seu esposo Adelino 
Videira, o seu filho Carlos Manuel Vi-
deira (Cristina Iafrancesco), as suas 
netas Carolina e Victoria Videira, os 
seus irmãos Joaquim Afonso (Maria 
Inês Perdigão), Arnaldo Dos Reis 
Afonso (Zulmira Ferreira) e falecido João Manuel Afonso 
(Teresa Vieira), a sua irmã Efigénia Afonso (Albertino An-
drade), o seu cunhado António Videira (Lurdes Videira), a 
sua cunhada Maria dos Santos, os seu grandes amigos 
Armandino Santos (Antónia Perdigão) e Alexandre Ferrei-
ra (Sofia Ferreira), os seus sobrinhos/as, os seus primos/
as, assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de
mAgNus pOIrIEr Inc 
10300, boulevard pie-Ix, montreal
tél. 514-727-2847  www.magnuspoirier.com
António rodrigues
cell. 514-918-1848
A missa de corpo presente, foi segunda-feira, 17 de feve-
reiro, às 11h na Igreja Saint-Martyrs-Canadiens, tendo sido 
sepultada no cemitério Le Repos St-François d’Assise.
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.

†

les constructions
gabriel Inc.

Precisa-se de pes-
soa para trabalhar em 
“Pavé-Uni”, cortador 
de pedra, “Paysagiste”, 
“maçonnerie” com ex-
periência.

A tEmpO INtEIrO
514-903-5945

precisa-se de costurei-
ra com experiênciaem 

amostras para crianças e 
linha júnior. bom salário. 
trabalhar todo o ano. por 

favor ligue para:
stella

 514-277-4761

empregoS
Casal responsável para 
trabalhar no “Gentleman 
Farm” (Saint-Sophie). Vi-
ver lá; 1,5 Hectares de ter-
ra, 39 km de distância de 
Montreal; acomodações  
incluídas (numa casa pri-
vada);  Manutenção da Ter-
ra, pequenas renovações, 
limpeza, etc. Mais detalhes 
durante a entrevista.

por favor, enviar 
currículo para Krista

krista@cifproperties.com
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SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONtAIs: 1. Poupar, Tese. 2. Augar, Nunes. 3. Usaras, Afim. 4. Lar, Bem, Ave. 5. 
Cirandar. 6. Fez, Duo. 7. Chimarra. 8. Eis, Rui, Ala. 9. Naco, Agudos. 10. Ataca, Ame-
ba. 11. Rola, Clamor. VErtIcAIs: 1. Paul, Acenar. 2. Ousar, Hiato. 3. Ugar, Fiscal. 
4. Par, Cem, Oca. 5. Arabizar. 6. Ser, Rua. 7. Madrigal. 8. Tua, Nua, Uma. 9. Enfado, 
Adem. 10. Seiva, Globo. 11. Esmero, Asar.

cAsAr pOr DINHEIrO
Entre namorados, diz ele:
- Com que então, o teu pai imagina que eu quero 
casar contigo só por causa do dinheiro dele!
Responde ela: - Não te preocupes, querido, porque 
eu já falei com ele a esse propósito.
Espantado pergunta ele: - E o que é que o teu pai 
disse?!
E diz ela: - Ele disse-me que, se não era por causa 
disso, então eras mais estúpido do que ele pensa-
va!

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

PAlAVrAS cruzAdAS

AnedotAS

QUInTA-fEIrA 20 DE fEVErEIro
- rEnoVEI A CASA... à porTUgUESA
- roSA pIrES CoMEnTA A ChArTE

SábADo 22 DE fEVErEIro
- glEnn CASTAnhEIrA rEVEloU o 
  préMIo ATrIbUIDo Ao fESTIVAl MUrAl
- fESTA DAS ESTrElAS

bell fibe: 880 | Videotron: 255

THE MOnUMEnTS MEn

CAçADorES DE obrAS-prIMAS
Como tantos quadros, afrescos e esculturas que 

hoje encantam turistas em museus e igrejas 
espalhados pela Europa sobreviveram à devas-
tação da Segunda Guerra? Muitas delas foram 
salvas por um abnegado grupo de homens que 
ficou conhecido como os Monuments Men (título 
original do longa), soldados especialistas em artes 
que trabalharam na preservação e localização de 
obras-primas ameaçadas ou roubadas pelas tro-

pas de Hitler.
a história retratada no livro homônimo de robert 

M. edsel ganha as telas dirigida e protagonizada por 
george clooney. completam o elenco de estrelas 
Cate Blanchett, Jean Dujardin, John Goodman e Matt 
damon. apesar de ter o roteiro inspirado na história 
real descrita no livro, o longa reconta os aconteci-
mentos através de personagens fictícios, o que permi-
tiu a clooney tomar algumas liberdades – e se perder 
nelas.
Trata-se de é um filme anticlímax e a impressão que 

se tem é que clooney não sabia muito bem que rumo 
tomar. num primeiro momento o longa adota um tom 
divertido, acentuado pela trilha sonora de alexandre 
Desplat - homenagem aos filmes de guerra do passa-
do. esse clima anedótico não se sustenta por muito 
tempo, já que em sua essência caçadores de obras-
-primas é um drama.
a alternância de tons não cai bem e isso prejudica o 

ritmo do filme, que segue lento, taxiando, taxiando, 
mas nunca decolando. Lá pelas tantas você começa 
a ter a sensação que deveria estar sentindo alguma 
coisa, compartilhando de certas emoções dos perso-
nagens, mas nota que não conseguiu desenvolver afe-
to maior pela história e seus protagonistas. nenhum 
deles é interessante o suficiente para que nos preocu-
pemos com seus destinos.
caçadores de obras-primas tem uma trama relati-

vamente simples e um elenco de grandes nomes, mas 
Clooney parece ter encontrado grande dificuldade em 
fazer o trivial. não bastasse a trama morna, a produ-
ção é pontuada pelos clichês mais batidos dos filmes 
de guerra. Quando em determinada cena um soldado 
diz ao outro: “se não sobrevivermos, foi uma honra 
servir com você”, vi que era caso perdido.

THE LEGO MOViE

UMA AVEnTUrA lEgo
Há muito tempo Lego deixou de ser referência 

apenas para peças de montar. Ganhou vida 
nos jogos e séries animadas e agora finalmente 
chega ao cinema. 
O filme poderia facilmente ser um comercial de 90 

minutos, entretanto, os diretores phil Lord e christo-
pher Miller deixam esse aspecto em segundo plano e 
dão vida a uma divertida e inspirada animação.
uma aventura Lego mostra que os cineastas enten-

dem como os fãs brincam ao reproduzir o movimento 
dos personagens e blocos de maneira criativa. Manter 
a estética dos brinquedos é importante para manter o 
clima e garante risadas por si só, como quando o pro-
tagonista resolve fazer polichinelo com movimentos 
limitados.
uma aventura Lego surpreende e funciona para to-

das as idades. apesar de não soar como um comer-
cial, o longa é criativo a ponto de deixar os espec-
tadores com vontade de comprar um kit na loja de 
brinquedos mais próxima e fazer seu próprio curta-
-metragem. 
A mistura de fofura e ação atinge o ápice no 

ótimo final, que ainda deixa espaço para uma se-
quência - já confirmada. Boa notícia, afinal, pelo 
menos nesse filme “Tudo é incrível”!

O Joãozinho entra em casa a correr e mostra ao 
pai um canivete novo que achou na rua. - Mas tens 
a certeza que foi perdido? - Pergunta o pai. - Foi 
perdido foi, que eu bem vi o homem à procura dele.

HOrIzONtAIs: 1. Fruto da nogueira. Relativo a eleição. 
2. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras relações 
(prep.). Preparado farmacêutico de xaropes com alcoola-
tos. 3. Muito gordo. Programa. 4. Órgão excretor. Mulo. 
Grande porção. 5. Ângulo saliente na articulação do bra-
ço com o antebraço. Contr. da prep. a com o art. def. o. 
6. Designa afirmação (interj.). O meridiano. 7. A unidade. 
Que causa asco. 8. Observar. Parte mais larga da enxa-
da. Sétima letra do alfabeto grego correspondente ao e 
longo dos latinos. 9. Aplane. Conjunto das plantas de uma 
região. 10. Contenda de palavras. O espaço aéreo. 11. 
Sentinela. Discurso.
VErtIcAIs: 1. Elemento de formação de palavras que 
exprime a ideia de novo. Bátega de água. 2. Espádua. 
Doçura (fig.). 3. Sucessão, seguimento de coisas. Sarra-
fo. 4. O que se dá aos pobres por caridade. Unidade mo-
netária do Peru. 5. Gavinha. O dia imediatamente anterior 
a outro determinado. 6. Medida itinerária chinesa. A mim. 
Aqui. 21.ª letra do alfabeto grego. 7. Posto fora à força. 
Vende a crédito. 8. Sinal gráfico que serve para nasalar a 
vogal a que se sobrepõe. Cercadura. 9. Enfurecer. O m. 
q. lódão. 10. Hora do ofício divino. Curar. 11. Odorífero. 
Qualquer abertura circular.

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!

Durante a guerra do golfo um americano, um in-
glês e um alentejano encontram-se. Diz o ameri-
cano, mostrando uma cicatriz no braço: - Isto foi, 
Kwait City! Diz o inglês, mostrando uma cicatriz 
na perna: - Isto foi, Bagdad City! Diz o alentejano, 
mostrando uma cicatriz na barriga: - Isto foi, ‘apen-
diciti’! 
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começando por trabalhar no comércio antes de tirar o 
curso comercial. 
entrou para o teatro pela porta das sociedades re-

creativas, estreando-se em 1910 numa peça de tols-
toi. Prosseguiu em palcos de Portugal e do Brasil, 
mas foi o aparecimento do cinema sonoro que o ca-
tapultou para a fama, logo a partir de 1933, quando 
contracenou com Beatriz Costa e Vasco Santana no 

primeiro dos “talkies” totalmente feito em portugal, 
“a canção de Lisboa”, de cotinelli telmo. durante 
duas décadas, antonio silva dominou a vasta produ-
ção cinematográfica nacional, num período marcado 
pelo sucesso irresistível das comédias populares “à 
portuguesa”. Em 1945, o Secretariado da Propaganda 
nacional atribuiu-lhe um prémio pela sua interpreta-
ção em “a Menina da rádio”.
O “papá” de todos estes filmes era o empreendedor 

antónio silva, espécie de “local hero” de bairro, sem-
pre pronto a animar récitas e verbenas ou, em apuros 
mais elaborados, a liderar engenhosas “comédias de 
enganos”, normalmente para simular uma posição e 
um estatuto social que as suas personagens não ti-
nham. nisso também foi lisboeta até à medula, po-
brete mas alegrete, barão de bairros onde as “pessoas 
de bem” se travam cerimoniosamente por senhor, 
nisso se diferenciando da “ralé”, uma massa de “pé-
-descalços” que é o que a pequena-burguesia lisboeta 
mais aborrece, talvez por temer vir a dar no mesmo.
Morreu em 1971, aos 85 anos.
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COORDEnADO POR JOSé PEREiRA

figurAS de portugAl: 
AnTónIo SIlVA

O mais popular dos actores do cinema cómico 
português foi também um dos mais hábeis 

caracterizadores do lisboetade extracção popular 
com estratégia aspiracional. 
A sua personagem-tipo identificava-o como um pe-

queno burguês proveniente dos bairros antigos, com 
modesta profissão no comércio (ele próprio começa-
ra a vida ao balcão de uma retrosaria e, mais tarde, de 
uma drogaria), gregário e palrador, sempre pronto a 

“dar-se ares” de importância, ligado à vida associati-
va e ao teatro amador.
As suas figuras (em “A Canção de Lisboa”, “O Cos-

ta do castelo”, “o Leao da estrela”) são, aliás, em 

grande parte, de episódios da sua vida profissional. 
antónio silva nasceu em Lisboa em agosto de 1886, 

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

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966
4242, boul. st-laurent, suite 204

montréal, Qué., H2w 1z3

Alain Côté O.D.
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Portugalíssimo produtora: rosa Velosa
linhA AbertA: 514.483.2362

Domingo das 15h às 18h
35 York, westmount, H3z 2z5

rosavelosa1@gmail.com

contActo publicitário: 
514.366.2888

ROSTOS, OLHARES E iDEnTiDADE

MANUEL CARVALHO E JOAQUINA PIRES

UMA MULHER AGRADECiDA à ViDA

roSA AbrEU
Foi mais difícil para mim e para a minha irmã, a Katy 

acabara de nascer, faltou-me o apoio familiar com que 
estava a contar. a nossa mãe também sentiu muito a 
separação, ainda hoje tem esse desgosto, éramos mui-
to próximas uma da outra.» enxuga as lágrimas que, 
rebeldes, continuam a humedecer o rosto. «este ano, 
por ocasião dos 25 anos do meu casamento, vamos, 
pela primeira vez, reunir a família toda, iremos fazer 
uma grande festa, aqui em Montreal.» agora, as lágri-
mas transformaram-se, já correm de alegria. “gente 
feliz com lágrimas» disse o escritor joão de Melo e 
ele sabia bem do que tratava, com família imigrada 
nestas terras.
sublimadas as mágoas do afastamento, a roda da 

vida continuou a girar sem parança,  mas por mais 
voltas que se dê, por mais horizontes que se transpo-
nham, por mais desafios que se ultrapassem, por vezes 
as vozes matriciais,  adormecidas, acabam, inespera-
damente, por despertar e reconduzir-nos os passos aos 
caminhos antigos.
«Quando casei, durante algum tempo deixei de fre-

quentar a Missão, havia outras coisas que fazer, ou-
tras preocupações,  mas, passados alguns anos, voltei 
a aproximar-me.  A minha filha mais velha ficou mais 
crescida, inscrevi-a na escola portuguesa, passou a 
cantar no coro infantil e, ainda hoje dá apoio às activi-
dades dos mais pequenos, os pirilampos, enquanto os 
pais estão na missa. eu e a minha irmã somos muito 
próximas uma da outra e ainda há dias, ao falarmos 
sobre os nossos filhos, eu disse-lhe que nós, incons-
cientemente, seguimos muito o exemplo dos nossos 
pais. Tal como nós fizemos no nosso tempo, as mi-
nhas filhas também vêm à Comunidade Portuguesa, 
têm amigos portugueses, seguiram os nossos passos, 
e isso dá-me uma tranquilidade que nem sei explicar. 
Quando mo perguntam, eu não hesito, digo sempre 
que sou portuguesa, mesmo as minha filhas que nas-
ceram cá não dizem que são quebequenses, dizem que 
são também portuguesas, não sei se é porque as en-
caminhámos sempre para a cultura portuguesa mas a 
verdade é que elas sentem muito orgulho disso.» Mas 
até no chão mais adverso o fermento da transforma-
ção persiste na sua tarefa, sem folgas, sem pressas, de 
levedar o pão da miscigenação. «no princípio, lá em 
casa só falávamos português até por causa do meu ma-
rido que falava pouco francês. Hoje  há uma mistura, 
falamos com elas em português, as filhas respondem 
geralmente em francês, há uma grande liberdade. não 
é como no meu tempo, em casa dos meus pais éra-
mos obrigadas a falar português, eu com minha irmã, 
quando estávamos sozinhas, é que lá escapava uma ou 
outra conversa em francês.» 
para não fugir à regra das famílias portuguesas da 

época, a vigilância era apertada, os horários rígidos, 
o receio do desconhecido estava sempre presente. 
«Quando namorava o meu marido, só tinha autoriza-
ção de sair no domingo à tarde e às nove horas já tinha 
que estar em casa, e já tinha 21 anos.» solta mais uma 
risada, quase saudosa, o correr dos anos acabou por 

limar as arestas mais ásperas. «eram muito severos. a 
minha mãe era muito nossa amiga,  costurava muito, 
passava a semana a fazer roupas para mim e para a 
minha irmã, mas as regras tinham de ser seguidas.» 
Mais uma vez se volta a falar da Missão santa cruz, 

que nos últimos anos polariza grande parte das acti-
vidades culturais da comunidade. ressalta um travo 
amargo, uma nota de pessimismo, quando afirma:
«na Missão, o padre josé Maria fez muito pela co-

munidade, a utL-universidade dos tempos Livres, 
as actividades para pessoas idosas, é pena que as pes-
soas não aproveitem completamente o que lhes é ofe-
recido. se já agora é assim, quando ele se for embora 
preocupa-me o futuro da Missão.
também penso que a comunidade portuguesa está a 

ficar cada vez mais enfraquecida. Onde está o Bairro 
português? Quase que desapareceu, as nossas lojas es-
tão todas  a fechar, dá pena. já ninguém chama a isto 
a zona portuguesa, chamam-lhe o plateau. Vamos à 
zona italiana e vê-se que aquilo é italiano, é diferente, 
há ali muita força, muita vontade de manter a identi-
dade italiana.
o futuro da comunidade são os jovens e não vejo 

muita implicação deles. Aqui na Missão, a minha filha 
faz parte do grupo dos jovens em acção mas não há 
grandes actividades, falta alguma coisa que os chame, 
nem sei bem o quê, mas a verdade é que eu sinto que 
faz falta qualquer coisa nova. devia-se formar um 
grupo de reflexão sobre essa situação, pôr ideias em 
cima da mesa, para que esta comunidade possa conti-
nuar. talvez que na escola portuguesa os professores 
pudessem discutir o assunto e apresentar ideias, criar 
um projecto. Vemos que os alunos fazem a 6ª classe e 
depois, infelizmente, a maioria vai-se embora, nunca 
mais ninguém os vê, não há mais nada que os interesse 
e que os mantenha ligados à comunidade.»
Fica absorta, voga-lhe no olhar um farrapo de nos-

talgia, apoia o rosto na palma da mão antes de prosse-
guir: «também já fui mais activa na Missão, perten-
ci durante muitos anos à comissão de pais da escola 
santa cruz , frequentei os ateliers de azulejos da utL 
mas depois dum grave acidente que tive, há cerca de 
três anos, fiquei muito enfraquecida e fui obrigada a 
retirar-me  mais.
adorei o curso de azulejo da utL, enquanto lá esta-

va esquecia todos os problemas da vida, estava con-
centrada naquilo, o professor nelson era uma pessoa 
formidável, ainda hoje sou amiga dele. Fiz trabalhos 
muito bonitos, já me ofereceram muito dinheiro por 
um dos quadros mas por dinheiro nenhum do mundo 
o vendia, tem para mim um grande valor sentimental.» 
de chofre, uma centelha de inspiração salta à tona do 
olhar, desabrocha num sorriso aberto. «por falar nisso, 
talvez criar um curso de azulejos para os jovens não 
fosse uma má ideia. seria uma maneira de os reunir e 
de os valorizar. entusiasmá-los a fazer um mural em 
grupo...quem sabe?»
pela luz dos olhos, mais intensa, suspeitámos  que 

nos recônditos da mente, naquele preciso instante, 
uma semente sacudira o torpor da resignação, ansiosa 
por germinar. seria? o futuro o dirá. 

o ConflITo
DoS SéCUloS

José da Conceição

O conflito dos séculos, é na realidade a  maior 
tragédia, que a humanidade está presente-

mente atravessando!...Eu não quero de maneira 
nenhuma ser pessimista, nem tão pouco ser alar-
mista, com propósitos exagerados, mas também 
não quero cair na modéstia do nada. 
simplesmente tento confrontar-me com a realidade, 

porque se formos realistas constatamos, que nesta ín-
greme escada da vida, a humanidade está numa com-
pleta regressão. 
chegámos ao abismo da incerteza, onde o nada é 

tudo, e o tudo é nada, nunca se viram tantas guerras 
na história da humanidade, guerras politicas, por dá 
cá aquela palha, guerras religiosas, que têm tendên-
cia a nunca mais ter fim. 
Revoltam-se os pais contra os filhos, e os filhos 

contra os pais. desde que uma certa percentagem das 
igrejas fecharam as portas, dá-nos, a impressão que 
houve um passa palavra, já mais ninguém acredita 
em nada! 
parece que o Mundo passou a carburar, só com o 

crime, o sexo, e a droga.   Hoje a liberdade, é inter-
pretada, como se fosse um  sinonimo de libertina-
gem, já não existe, o brio profissional, já não há ética 
nem civismo, as pessoas perderam os seus valores 
principais, que são a base fundamental da sua própria 
existência. a crise económica está espalhada através 
de toda a biosfera terrestre. 
Creio que, com toda a especulação que fizeram, aca-

baram por perder o controle da economia. 
os bancos antigamente, para angariarem clientes, 

davam juros de vinte cinco por cento e mais!...
Hoje como têm o monopólio na mão, para empres-

tarem dinheiro!...
as pessoas têm que dar provas, de que não precisam 

de dinheiro. 
de outra forma não há empréstimos para ninguém. 
nos parlamentos dos governos ninguém se enten-

de, perderam o respeito uns pelos outros, mesmo a 
saberem que estão em directo na televisão, quando 
deveriam ser eles, os primeiros a dar o exemplo aos 
jovens. 
porque os jovens de hoje são os homens de à ma-

nhã, e não é com exemplos desta natureza, que nós 
podemos esperar por um Mundo melhor, porque nós 
acabamos sempre por colher aquilo que semeamos. 
chegámos ao topo da desvalorização da vida. a vio-

lência nas escolas, as crises entre os povos, a des-
criminação, os assassinatos em massa por psicopatas 
e o terrorismo, estão presentes de maneira viva nos 
tecidos das sociedades modernas. 
Estamos a ficar isolados, cada qual no seu pequeno 

Mundo, porque não percebemos, que além de sermos 
todos de nacionalidades diferentes, somos uma espé-
cie única, e estamos a perder a afectividade, e o ins-
tinto de preservação. pensávamos que a ciência re-
solveria todos os problemas humanos. não resolveu. 
a ciência não baniu a agressividade, não eliminou o 
egoísmo, não dizimou o individualismo, não extirpou 
a infelicidade e nem promoveu a solidariedade. 
porquê? 
o problema não está na ciência. 
o problema está na alma do homem que produz a 

ciência. a vida é bela e inexplicável, mas saber vivê-
-la, é uma arte.
ela nunca é uma recta, mas um caminho cheio de 

curvas e de obstáculos imprevisíveis.
Muita gente esquece, que para se ser feliz é preci-

so ter coragem, e então preferem ser infelizes por 
cobardia. O que por sua vez contribui,  para que 
a pobre humanidade esteja em decadência, o que 
acaba por dar origem ao conflito dos séculos.
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** Estamos de volta ao nosso local de origem! 
Venha visitar as nossas novas e melhores instalações.

 

John F. Kennedy Business Centre 

3030 Villeray Street East, Montreal, Qc. 

H2A 1E7  (514) 374-2888 

www.jfkbc.ca 

**We are back at our original location!!!  Come visit our new and improved facilities. 

**Conveniently located:      

-Steps away from St. Michel Metro   

-Close to highway 40-exit St. Michel 

It’s not too late to register for the following programs! (Spaces are limited). 

- Hotel Reception:     Classes begin September 9, 2013 (Day time) 
- Professional Sales:  Classes begin September 9, 2013 (Day time) 
- Travel Sales:             Classes begin September 9, 2013 (Day time) 
- Accounting:              Classes begin September 23, 2013 (Evening) 

Act quickly and register for one of our October programs. 

- Starting A Business:  Classes begin October 15, 2013 (Evening)    
- Legal Secretarial:       Classes begin October 21, 2013 (Evening) 

We offer:   

 Day and evening classes, Loans and Bursaries, Ministry of Education             
Diploma/Attestation, and FREE TUITION. 

**Visit our website for Admission Requirements.**  
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** convenientemente localizado:

- Perto do Metro St. Michel

- Perto da auto-estrada 40,
  saída St. Michel.
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Não é tarde demais para se 
inscrever para os seguintes programas:

- professional sales:  Aulas iniciam-se 17 de março, 2014   (de dia)
- starting A business:  Aulas iniciam-se 24 de março, 2014   (de noite)

rEgIstE-sE AgOrA (EspAÇO lImItADO)**
registo de dia: 9h -15h (ou por apontamento)
registo de noite: 18h -20h (ou por apontamento)

Oferecemos também:
Aulas de dia e de noite, Empréstimos e bolsas, Ministério da Educação
Diploma/Atestação e ENSINO GRATUITO.

** Visite o nosso site para requisitos de Admissão **

jOHN f. KENNEDY busINEss cENtrE
3030 Villeray street East, montreal, Qc.

H2A 1E7  (514) 374-2888
www.jfkbc.ca
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JORGE CORREiA
Joel neto

Terra Chã, 5 de Janeiro de 2014
a Quinta dos açores põe sempre no 

ecrã gigante aquela negra gordinha do 
Food Network. A certa altura um ho-
mem dá por si e já encomendou metade 
da lista. a partir de determinada idade, 
a BBW é o melhor marketing que há.
Terra Chã, 7 de Janeiro de 2014
escrevo sobre eusébio, hoje, na mi-

nha coluna diária n’o jogo.

«O MEU EUSéBiO
é O EUSéBiO DO SAnGUE
dois dias depois, é ainda mais difícil 

escrever sobre eusébio.
escrever para elogiá-lo como jogador 

ou como homem soa redundante: já foi 
tudo dito, e quase tudo bem. escrever 
para exigir a trasladação dos seus res-
tos mortais para o panteão também: 
toda a gente o fez já, ademais com jus-
tiça – e o precedente de amália torna 
o desbloqueamento da operação numa 
formalidade burocrática.
escrever para quê, então? para la-

mentar as intervenções do dr. soares, 
de Mozer, de tantos outros que, no 
meio da cacofonia em que talvez fos-
se inevitável a morte do pantera negra 
transformar-se, usaram o microfone 
para violentar o mito, mesmo que com 
a melhor das intenções? escrever para 
repreender as vozes dissonantes que 
não se coibiram de aproveitar a morte 
de um grande para ajustar contas com 
recalcamentos históricos, para dirimir 
comparações estéreis, para sobrepor a 
espuma dos clubismos e a raiva dos re-
sultados e a mágoa dos penáltis e a pe-
quenez de tudo aquilo que nos separa 
uns dos outros à grandiosidade daquilo 
que nos une?
confesso-me incapaz. sou um cro-

nista das pequenas coisas: das entreli-
nhas e dos desperdícios, dos equívocos 
e das partes gagas. nenhuma crónica 
minha faria justiça a eusébio. e talvez 
alguma crónica de outrem possa fazer 
justiça àquilo que eusébio foi, mas até 
ao momento em que escrevo também 
ainda não li uma só que faça justiça 
àquilo que ele significa.
Aquilo que um homem significa é 

aquilo que ele será sempre. e aquilo 
que eusébio será, se a proximidade 
efectivamente nos tolda a visão, fica 
aí expresso mundo fora: nas homena-
gens, nas manchetes, nos lutos e nas 
palavras (sim, nas palavras também) 
que lhe deixam personalidades, clubes, 
instituições, adeptos anónimos.
o resto, que não aquilo que os ho-

mens significam, é fragilidade humana 
apenas: a saúde e a doença, os sem-
blantes e os cheiros, as rotinas e os ob-
jectos, os fracassos, os sucessos e até 
as estatísticas. todos nascemos, vive-
mos e morremos. Vimos do pó e ao pó 
regressamos. É o que se realiza nesse 
fugaz instante que só nós podemos tor-
nar possível que faz a diferença.
eusébio foi buscar a bola dentro da 

baliza e continuou a trazê-la de volta 
para o grande círculo, até que enfim 
se operasse a reviravolta. já o haviam 
feito marinheiros, vice-reis, restaura-
dores, até poetas. Mas nenhum deles 
aparecera na televisão. até nessa coin-
cidência eusébio foi um milagre.
nós reconhecemo-lo se quisermos. 

os milagres não precisam de reconhe-
cimento para continuarem milagres.
Afinal, sempre escrevi. E, como pre-

visto, fica aquém do seu objecto. Bom 
sinal.»
Terra Chã, 8 de Janeiro de 2014
sem a maravilhosa crónica de Fer-

nando alves na tsF, rubrica “sinais” 
de ontem, eu nem teria dado pela co-
lecção de cromos de bandas filarmóni-
cas à venda na terceira. Quer dizer: li 
a notícia e até ouvi falar um dos pro-
motores na rádio. Mas não registei o 
quão especial era tudo aquilo, como na 
verdade tudo aquilo define esta terra de 
um modo que nenhuma outra poderá 
ser definida. Será sinal de que estou 
aculturado, e não é o primeiro: o meu 
agente já me tinha dito que estou a es-
crever de um modo diferente sobre os 
açores. talvez não seja mau, embora 
perder a capacidade de maravilhamen-
to de fora para dentro possa, de facto, 
ser um perigo. em todo o caso, enviei 
um e-mail ao Fernando alves e apra-
zámos uma alcatra de feijão para o ti 
choa, na mesma serreta de que ele fala 
da crónica, para o dia em que voltar a 
visitar esta ilha. se é para ser sobretudo 
terceirense, então que seja terceirense 
até ao fim. Grande texto do Luís Ricar-
do duarte, no jornal de Letras, sobre a 
obra de ana teresa pereira. a origina-
lidade não pode ser sobrestimada, mas 
pode ser – e tem sido amiúde – uma ob-
sessão estéril. Quem pergunta mandará 
no mundo. perdemos a capacidade de 
perguntar: apenas nos interessa, hoje, 
responder. aquele que for capaz de 
reaprender o prazer da pergunta deterá 
um poder inexpugnável.
Terra Chã, 9 de Janeiro de 2014
extraordinário: já começaram os 

emails com oportunidades imperdí-
veis para o dia dos namorados. o 
maior problema do capitalismo não é 
a promoção da desigualdade social ou 
da injustiça em geral, que na verdade 
constituem desvios ao seu programa. o 
maior problema do capitalismo é que é 
chato como o diabo, condição que lhe 
provém directamente do coração.
Terra Chã, 11 de Janeiro de 2014
copo de circunstância ontem à noite, 

depois do cinema, no petiskaky red, 
por cima do Angrense. Bons gins, se-
guindo as modas do momento, mas so-
bretudo uma belíssima atmosfera. Vol-
ta a haver, afinal, um sítio onde tomar 
uma bebida em angra. seja pelo amor 
de deus.
Terra Chã, 12 de Janeiro de 2014
as bolachas mais saborosas que eu al-

guma vez comi são feitas pela d. Luísa 
Alves e vêm de Santa Bárbara. Estupor 
de freguesia, que não lhe falta nada do 
que é bom.
http://www.facebook.com/neto.joel
http://www.joelneto.com

o Cão DE ChArlES bUkowSkIrICoS E pobrES

nas últimas semanas apareceu 
um nome nos media norte Ame-

ricanos que até agora era completa-
mente desconhecido de todos: Tom 
Perkins. 
este senhor é um investidor (venture 

capitalist) da califórnia, ao que parece 
possuidor de vastos recursos financei-
ros, que até à bem pouco tempo não 
tinha qualquer projeção mediática. 
a sua notoriedade explodiu quando 

em várias intervenções públicas defen-
deu posições como de indexar o direito 
de voto ao montante de impostos que se 
paga (em termos práticos, quem paga 
mais impostos tem mais “peso” no seu 

voto; aqueles que são pobres e não pa-
gam impostos teriam o direito de voto 
anulado), ou afirmando que os atuais 
liberais perseguem os ricos como os 
nazis perseguiam os judeus. ainda que 
alegadamente tenha tentado esclarecer 
estas afirmações, o fundo delas revela 
uma preocupação com o facto de os ri-
cos não terem o peso (leia-se poder de 
influência) político que deveriam ter. 
permitam-me agora a pergunta: em 

que mundo vive este senhor? aonde 
vê ele que os ricos têm menos poder 
político que os pobres, ou entre aque-
les que pagam mais impostos e aque-
les que pagam menos? extrapolando 
isto dos eua para outro país de regras 
democráticas, verificamos que todos, 
mais ou menos, pagam impostos sobre 
consumo, impostos sobre os bens que 
possuem, impostos para segurança so-
cial, impostos locais, impostos estatais, 
impostos sobre o rendimento. se é cer-
to que determinadas camadas popula-
cionais, dependendo do país de que es-
tejamos a falar, podem ficar isentas de 
impostos sobre os rendimentos, todos 
os restantes normalmente continuam a 
aplicar-se. 
estas mesmas pessoas normalmen-

te são reformados, desempregados ou 
possuem baixos rendimentos, susten-
tando por vezes filhos e outros parentes 

no seu agregado familiar. estas pessoas 
muitas vezes estão isoladas na socieda-
de, não têm voz e servem muitas vezes 
de arma de arremesso entre forças polí-
ticas para vitórias eleitorais. 
depois destas vitórias são pura e sim-

plesmente esquecidos, existindo ape-
nas como um problema com o qual tem 
que se conviver sem vontade política 
de iniciar a sua resolução. entre o sr. 
perkins, multimilionário, e uma destas 
pessoas carenciadas da sociedade, qual 
das suas vozes tem mais força políti-
ca? parece-me que a resposta é clara 
e em nada abona a favor da ideia do 
sr. perkins. inclusive, esta ideia de in-
dexar o valor do voto ao valor de im-
postos que se paga vai contra o mais 
elementar princípio democrático de dar 
voz a todos. 
esta ideia condena à alienação todos 

aqueles que já se sentem alienados ou 

em dificuldades. 
esta ideia vai contra o mais elementar 

princípio humano de vermos num indi-
viduo o mais valioso ativo para a socie-
dade em vez de considerá-lo como um 
peso morto. 
É impossível haver uma sociedade 

com todos ricos, mas é possível uma 
sociedade em que os mais “pobres” 
possuam o suficiente para viver em 
condições dignas sem terem constante-
mente a “corda no pescoço”. 
a maior parte dos pobres são-no por-

que não existem oportunidades que 
lhes permita sair dessa pobreza. 
e se não existem essas oportunidades, 

é porque entre outras coisas a riqueza 
que muitos possuem ainda não é devi-
damente aplicada em criação de opor-
tunidades para todos, esta sim a verda-
deira utilidade da riqueza. 
Sr. Perkins, se se sente acossado pe-

los pobres na sociedade e na políti-
ca, olhe-se no espelho e pergunte a si 
mesmo se está a fazer a contribuição 
necessária e ao seu alcance para ir-
radicação desse problema, esforce-se 
no sentido de criação e multiplicação 
de oportunidades para os menos fa-
vorecidos, em vez de tentar varrê-
-los para debaixo do tapete para não 
afectarem ninguém e não serem vis-
tos.

REGRESSO A CASA: UM DIáRIO AçORIANO
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1-FC Porto B 54 30 16 6 8 37 26
2-Moreirense 54 30 14 12 4 45 20
3-Penafiel	 52	 30	 13	 13	 4	 29	 16
4-Benfica	B	 51	 30	 14	 9	 7	 60	 38
5-Portimonense 50 30 15 5 10 43 35
6-Desp.	Aves	 49	 30	 14	 7	 9	 29	 23
7-Sporting B 47 30 14 5 11 41 36
8-Tondela	 46	 30	 13	 7	 10	 33	 28
9-Chaves	 43	 30	 12	 7	 11	 36	 42
10-Ac.	Viseu	 42	 30	 12	 6	 12	 32	 24
11-Sp.	Covilhã	 42	 30	 12	 6	 12	 31	 33
12-Farense 41 30 11 8 11 32 31
13-SC Braga B 38 30 11 5 14 35 42
14-U.	Madeira	 38	 30	 11	 5	 14	 39	 36
15-Beira-Mar 37 30 10 7 13 32 36
16-Marítimo B 36 30 10 6 14 23 32
17-Leixões 36 30 10 6 14 33 38
18-Feirense	 35	 30	 7	 14	 9	 28	 35
19-Santa	Clara	 33	 30	 9	 6	 15	 27	 34
20-UD	Oliveirense	 32	 30	 8	 8	 14	 42	 56
21-Trofense	 26	 30	 5	 11	 14	 24	 49
22-Atlético	CP	 24	 30	 5	 9	 16	 20	 41

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

1-Benfica	 46	 19	 14	 4	 1	 36	 13
2-FC	Porto	 42	 19	 13	 3	 3	 37	 13
3-Sporting	 41	 19	 12	 5	 2	 36	 12
4-Estoril	Praia	 33	 19	 9	 6	 4	 29	 20
5-Nacional	 32	 19	 8	 8	 3	 28	 19
6-V.	Guimarães	 29	 19	 9	 2	 8	 21	 18
7-SC	Braga	 26	 19	 8	 2	 9	 27	 23
8-Marítimo	 24	 19	 6	 6	 7	 27	 31
9-Académica	 23	 19	 6	 5	 8	 12	 21
10-Rio	Ave	 22	 19	 6	 4	 9	 14	 20
11-V.	Setúbal	 22	 19	 6	 4	 9	 22	 31
12-Gil	Vicente	 19	 19	 5	 4	 10	 16	 28
13-Arouca	 18	 19	 4	 6	 9	 17	 24
14-Belenenses	 16	 19	 3	 7	 9	 11	 22
15-P.	Ferreira	 13	 19	 3	 4	 12	 16	 36
16-Olhanense	 13	 19	 3	 4	 12	 12	 30

 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

Belenenses 0-0 Académica
Sporting 1-0 Olhanense
Marítimo 1-0 V. Setúbal

Arouca 1-1 Nacional
V. Guimarães 1-0 Rio Ave

P. Ferreira 0-2 Benfica
Gil Vicente 1-2 FC Porto

Estoril Praia 2-1 SC Braga

reSultAdoS

Benfica B 2-0 SC Braga B
Atlético CP 0-1 Moreirense
Penafiel 0-0 Portimonense
Beira-Mar 0-2 Santa Clara

FC Porto B 2-1 Leixões
Feirense 0-3 Ac. Viseu
Sporting B 0-1 Tondela

Trofense 1-3 Desp. Aves
Chaves 3-0 U. Madeira
Farense 2-1 Marítimo B

UD Oliveirense 2-1 Sp. Covilhã

reSultAdoS PróximA jornAdA
Ac. Viseu 22/02  6:15 Benfica B

Desp. Aves 22/02  10:00 Beira-Mar
Chaves 22/02  10:00 UD Oliveirense

Santa Clara 22/02  11:00 Portimonense
Marítimo B 22/02  11:00 Atlético CP
Moreirense 22/02  11:00 Sporting B
Sp. Covilhã 23/02  6:15 FC Porto B

Tondela 23/02  10:00 Farense
U. Madeira 23/02  10:00 Feirense

Leixões 23/02  10:00 Penafiel
SC Braga B 23/02  11:00 Trofense

Académica 21/02  20:00 Nacional
SC Braga 22/02  18:00 Arouca
Rio Ave 22/02  20:15 Sporting

Olhanense 23/02  16:00 Gil Vicente
V. Setúbal 23/02  16:00 P. Ferreira
Marítimo 23/02  17:00 Belenenses
FC Porto 23/02  19:15 Estoril Praia
Benfica 24/02  20:15 V. Guimarães

20ª 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
Bayer Leverkusen - Paris SG    0-4 12/03  14:45
Man. City - Barcelona    0-2 12/03  14:45
Olympiacos - Man. United 25/02  14:45 19/03  14:45
Milan - At. Madrid 19/02  14:45 11/03  14:45
Galatasaray - Chelsea 26/02  14:45 18/03  14:45
Schalke 04 - Real Madrid 26/02  14:45 18/03  14:45
Zenit - Borussia Dortmund 25/02  12:00 19/03  14:45
Arsenal - Bayern München 19/02  14:45 11/03  14:45

tAÇA de PortugAl tAÇA dA ligA

SC Braga - Rio Ave 26/03 16/04
FC Porto - Benfica 26/03 16/04

MEiAS-finAiS

rIO AVE Vs sc brAgA
2014-02-13 às14:45

fc pOrtO Vs  bENfIcA
ADIADO

MEiAS-finAiS
Penafiel 0-1  Benfica

FC Porto 2-1 Estoril Praia
Rio Ave 1-0 Académica

SC Braga 3-1 (a.p.) Desp. Aves

QUARTOS-DE-FINAL

fC porTo ConTInUA
nA TAçA DA lIgA
O FC Porto vai continuar 

na Taça da Liga. É 
esta a decisão do Conselho 
de Disciplina da FPF e só 
não foi consumada hoje por 
mera diferença na qualifica-
ção dos factos jurídicos.
no entanto, o Maisfutebol 

sabe que a decisão está toma-
da e é unânime por parte dos 
elementos que compõem o cd 
da FpF.

tudo apontava para anúncio 
já hoje, mas ele só será feito 
sexta-feira, após nova reu-
nião do cd da FpF, tal como 
foi anunciado por Herculano 
Lima, na sede da Federação.
deste modo, o impasse de-

verá ficar resolvido já na sexta 
a favor do Fc porto, a menos 

que o sporting tencione recor-
rer para o cj da FpF, facto que 
poderá continuar a adiar a si-

tuação por mais algum tempo, 
isto porque há cinco dias para 
recorrer.

Já VIU QUEM VAI ESTAr no
Jogo ConTrA A pobrEzA?
Luís Figo, melhor jogador 

do Mundo pela fifA em 
2001, estará na 11.ª edição 
do jogo contra a pobreza, 
a 04 de março, em Berna, e 
cujas receitas revertem para 
a reconstrução das Filipinas.
Figo, vencedor da Bola de 

ouro da France Football em 
2000 e da FiFa em 2001, in-

tegra uma lista de antigas es-
trelas do futebol mundial, num 
jogo de solidariedade que jun-
tará outros «melhores do mun-
do», como ronaldo, Zidane e 
cannavaro. «Faço um apelo 
para a forte presença do públi-
co no stade de suisse, gostava 
de ver as bancadas cheias de 
cor para que possamos cele-
brar o futebol na luta contra a 
pobreza. Vamos ajudar as Fili-
pinas», disse o jogador portu-

guês, em declarações à asses-
soria de imprensa do evento.
o jogo é uma iniciativa leva-

da a cabo desde há alguns anos 
pelo programa das nações 
unidas para o desenvolvi-
mento, com o apoio do francês 
Zidane e do brasileiro ronal-
do, e tem desta vez o objetivo 
de contribuir para reconstru-

ção das Filipinas, atingidas 
pelo tufão Haiyan.
nos «reforços» para esta par-

tida estão também o italiano 
Fabio cannavaro, melhor do 
Mundo em 2006, e o francês 
patrick Vieira. «É uma grande 
honra jogar ao lado de jogado-
res com carreiras de sucesso e 
que têm tanta qualidade», afir-
mou Fabio cannavaro, con-
siderando que a luta contra a 
pobreza uma obrigação.

a lista de jogadores que já 
confirmaram a sua presença 
na equipa de ronaldo, Zidane 
e Amigos é: Ronald de Boer 
(Holanda), steve McMana-
man e jamie carragher (in-
glaterra), robert pires, claude 
Makelele, christian Kerem-
beu, Youri djorkaeff e patrick 
Vieira (França), jens Lehmann 
(alemanha), gaizka Mendie-
ta, Fernando Hierro e Michel 
salgado (espanha), paulo Fer-
reira, Fernando couto, Luis 
Figo, paulo sousa e deco 
(portugal), Marta, giovane el-
ber, Juliano Belletti e Roberto 
Carlos (Brasil), Pavel Nedved 
(república checa), gianluca 
Zambrotta, gennaro gattuso, 
christian Vieri e Fabio can-
navaro (itália), Hakan sukur 
(turquia) Hidetoshi nakata 
(japão) e Freddie Ljungberg 
(suécia).
a equipa suíça dos Young 

Boys e Amigos será constituí-
da por jogadores atuais e an-
tigos, entre os quais stéphane 
chapuisat.
O preço dos bilhetes para o 

encontro, que será dirigido 
pelo ex-árbitro italiano Pier-
luigi Collina, varia entre os 
20 e os 50 francos suíços (en-
tre cerca de 16 e 40 euros).



A Voz de PortugAl  |  19 de feVereiro de 2014  |  P. 23

 p j V E D
1-chelsea 57 26 17 6 3
2-Arsenal 56 26 17 5 4
3-Man. City 54 25 17 3 5
4-Liverpool 53 26 16 5 5
5-Tottenham 50 26 15 5 6
6-Everton 45 25 12 9 4
7-Man. United 42 26 12 6 8
8-Southampton 39 26 10 9 7
9-Newcastle 37 26 11 4 11
10-Swansea City 28 26 7 7 12
11-West Ham 28 26 7 7 12
12-Aston Villa 28 26 7 7 12
13-Hull City 27 26 7 6 13
14-Stoke City 27 26 6 9 11
15-Crystal Palace 26 25 8 2 15
16-Norwich City 25 26 6 7 13
17-West Bromwich 24 26 4 12
18-Sunderland 24 25 6 6 13
19-Cardiff City 22 26 5 7 14
20-Fulham 20 26 6 2 18

Inglaterra
PremIer league

cAmpeonAtoS europeuS - reSultAdoS e clASSificAção

 p j V E D
1-barcelona 60 24 19 3 2
2-Atlético madrid 60 24 19 3 2
3-Real Madrid 60 24 19 3 2
4-Athletic 44 24 13 5 6
5-Villarreal 40 24 12 4 8
6-Real Sociedad 40 24 11 7 6
7-Valencia 32 24 9 5 10
8-Levante 32 24 8 8 8
9-Sevilla 32 24 8 8 8
10-Espanyol 32 24 9 5 10
11-Celta de Vigo 29 24 8 5 11
12-Granada 27 24 8 3 13
13-Osasuna 26 24 7 5 12
14-Elche 26 24 6 8 10
15-Almería 25 24 7 4 13
16-Getafe 25 24 7 4 13
17-Málaga 24 24 6 6 12
18-Valladolid 21 24 4 9 11
19-Rayo Vallecano 20 24 6 2 16
20-Real Betis 14 24 3 5 16

esPanha
lIga BBVa

 p j V E D
1-paris sg 58 25 17 7 1
2-monaco 53 25 15 8 2
3-Lille 45 25 13 6 6
4-Saint-Étienne 42 25 12 6 7
5-Marseille 40 25 11 7 7
6-Lyon 40 25 11 7 7
7-Stade de Reims 39 25 10 9 6
8-Bordeaux 34 24 9 7 8
9-Nantes 34 25 10 4 11
10-Toulouse 33 25 8 9 8
11-Bastia 33 25 9 6 10
12-Lorient 32 24 9 5 10
13-Nice 31 25 9 4 12
14-Montpellier 29 25 5 14 6
15-Rennes 28 25 6 10 9
16-Guingamp 26 25 6 8 11
17-Évian TG 24 25 5 9 11
18-Valenciennes 21 25 5 6 14
19-Sochaux 18 25 4 6 15
20-AC Ajaccio 14 25 2 8 15

França
lIgue 1

 p j V E D
1-juventus 63 24 20 3 1
2-roma 54 23 16 6 1
3-Napoli 50 24 15 5 4
4-Fiorentina 44 24 13 5 6
5-Internazionale 39 24 10 9 5
6-Torino 36 24 9 9 6
7-Hellas Verona 36 24 11 3 10
8-Parma 36 23 9 9 5
9-Lazio 32 24 8 8 8
10-Milan 32 24 8 8 8
11-Genoa 31 24 8 7 9
12-Sampdoria 28 24 7 7 10
13-Atalanta 27 24 8 3 13
14-Udinese 27 24 8 3 13
15-Cagliari 24 24 5 9 10
16-Bologna 21 24 4 9 11
17-Livorno 20 24 5 5 14
18-Catania 19 24 4 7 13
19-Chievo 18 24 4 6 14
20-Sassuolo 17 24 4 5 15

ItálIa
serIe a

Cardiff City 0-0 Aston Villa
West Ham 2-0 Norwich City
Hull City 0-1 Southampton

West Bromwich 1-1 Chelsea
Arsenal 0-0 Man. United

Everton ADI Crystal Palace
Man. City ADI Sunderland
Newcastle 0-4 Tottenham

Stoke City 1-1 Swansea City
Fulham 2-3 Liverpool

Elche 0-0 Osasuna
Atlético Madrid 3-0 Valladolid

Levante 1-0 Almería
Barcelona 6-0 Rayo Vallecano

Villarreal 0-2 Celta de Vigo
Granada 1-0 Real Betis
Getafe 0-3 Real Madrid
Athletic 1-2 Espanyol
Sevilla 0-0 Valencia

Málaga 0-1 Real Sociedad

Paris SG 3-0 Valenciennes
Bastia 0-2 Monaco

Lorient 1-3 Toulouse
Nice 0-0 Nantes

Stade de Reims 1-0 Bordeaux
Rennes 2-2 Montpellier
Sochaux 1-0 Guingamp

Lyon 3-1 AC Ajaccio
Évian TG 2-2 Lille 

Saint-Étienne 1-1 Marseille

Milan 1-0 Bologna
Fiorentina 1-2 Internazionale

Catania 3-1 Lazio
Genoa 3-3 Udinese
Atalanta 0-4 Parma
Sassuolo 0-2 Napoli
Cagliari 1-2 Livorno
Juventus 3-1 Chievo
Roma 3-0 Sampdoria

Hellas Verona 1-3 Torino

 p j V E D
1-B. München 59 21 19 2 0
2-B. Leverkusen 43 21 14 1 6
3-B. Dortmund 42 21 13 3 5
4-Schalke 04 40 21 12 4 5
5-VfL Wolfsburg 36 21 11 3 7
6-B. M’gladbach 34 21 10 4 7
7-FSV Mainz 05 33 21 10 3 8
8-Hertha BSC 31 21 9 4 8
9-FC Augsburg 31 21 9 4 8
10-TSG 1899 25 21 6 7 8
11-Hannover 96 24 21 7 3 11
12-E. Frankfurt 21 21 5 6 10
13-W. Bremen 21 21 5 6 10
14-FC Nürnberg 20 21 3 11 7
15-VfB Stuttgart 19 21 5 4 12
16-SC Freiburg 18 21 4 6 11
17-Hamburger SV 16 21 4 4 13
18-Eintracht B. 15 21 4 3 14

alemanha
BundeslIga

FSV Mainz 05 2-0 Hannover 96
Werder Bremen 1-1 B. M’gladbach

TSG 1899 4-1 VfB Stuttgart
Bayern München 4-0 SC Freiburg

Eintracht 4-2 Hamburger SV
B. Dortmund 4-0 E. Frankfurt
B. Leverkusen 1-2 Schalke 04
FC Augsburg 0-1 FC Nürnberg
Hertha BSC 1-2 VfL Wolfsburg

noVA gErAção: JogAr fAz ToDA A DIfErEnçA
Pedro Barbosa

Este fim de semana, Carlos 
Mané marcou o seu primeiro 
golo na Liga ao serviço do spor-
ting.
a pouco mais de um mês de 

fazer 20 anos, começou na equi-
pa B, mas tem vindo progressi-
vamente a marcar presença na 
equipa a. Foi aposta para este 
jogo e correspondeu em pleno. 
Mais um jovem que sai da for-
mação leonina, esse tem de ser 
o caminho do clube.
Vem isto a propósito dos jo-

vens que estão a despontar e ou-
tros a afirmarem-se.
rafa é um deles. tenho gos-

tado do seu desempenho. che-
gado a este ano a Braga vindo 
do Feirense da 2ª Liga, trazia 
consigo 47 jogos e 3703 minu-
tos de utilização. Muito bom. 
começou a integrar-se gradual-
mente e hoje é uma aposta firme 
no Braga. Com números inte-
ressantes, tem nesta altura 25 
jogos, 1504 minutos. 
na selecção sub-21 soma já 

415 e com o rendimento que 
vem apresentando a possibili-
dade de chegar à selecção prin-
cipal pode acontecer. todos sa-
bemos que é importante para o 
crescimento e desenvolvimento 
dos jovens competirem, terem 
jogos. É isso que se passa com 
rafa e outros que falarei mais 
abaixo. 
Mas outros existem que tendo 

qualidade e potencial não jogam 
como deviam e atrasam o seu 
crescimento, o desenvolvimen-
to e a sua afirmação. Três desses 
exemplos por razões diferentes, 
são o tiago ilori, o andré go-
mes e o ricardo pereira.

tiago fez na época passada 
(2012/13) entre equipa B (20 
jogos e 1789 m) e equipa a (12 
jogos e 997 m) um total de 32 
jogos e 2785 minutos. A isto 
acrescentamos mais 619 mi-
nutos pela selecção sub-20 e 
vemos que são números muito 
bons para quem tem de crescer.
no início desta época foi ven-

dido pelo sporting ao Liverpool 
e tudo se alterou. 
deixou de competir com a fre-

quência desejada e só agora em 
janeiro, emprestado ao granada 
da 1ª Liga espanhola, aparenta 
para já que vai ter a utilização 
devida (2 jogos e 180 minutos). 
até lá foram muitos treinos e 
apenas 360 minutos pelo Liver-
pool (sub-21) quase o mesmo 
tempo de utilização na nossa se-
lecção de sub-21 (270 minutos). 
em alguns casos, como este, os 
jogos da selecção assumem im-
portância no seu crescimento.
outro exemplo é andré gomes.
com potencial e qualidade 

para mais do que sua utilização 
reflecte, e não havendo altera-
ção no rumo que tem existido, a 
possibilidade de ser uma das op-
ções para o Mundial 2014 fica 
mais difícil.
porque razão não saiu nesta 

abertura de mercado? decisão/
vontade de quem? o ano passa-
do ainda fez 1612 minutos, mais 
647 pela selecção de sub-20 em 
diversas competições.
este ano tem apenas 17 jogos e 

819 minutos, jogados na maio-
ria (661m) na equipa B e os res-
tantes 158 minutos repartidos 
pelas diversas competições da 
primeira equipa. junte-se a estes 
os 322 minutos pela selecção 
de sub-21 que ajuda a manter 

um certo nível competitivo mas 
pouco para aquilo que seria es-
perado. por último ricardo, que 
depois de uma época em cheio 
no guimarães com 37 jogos 

e 3140 minutos de utilização, 
chegou ao porto. esperava-se 
uma afirmação imediata? Pro-
vavelmente não.
Mas então porque não colocá-

-lo a jogar com a regularidade e 
num patamar que estava habi-
tuado?
Mantê-lo no Vitória de guima-

rães e na primeira Liga? já co-
nhecia o ambiente e a equipa e 
tinha um treinador que o conhe-
cia e apostou nele. não foi essa 
a opção e por força das opções 
existentes, diferentes das que ti-
nha no guimarães, tem jogado 
sobretudo na 2ª Liga (1051 mi-
nutos) e apenas 130 minutos na 
equipa principal.
com apenas 20 anos, está num 

processo evolutivo.

os 249 minutos pela selecção 
de sub-21 ajudam a dar outra 
competitividade. Vai fazendo a 
integração aos poucos, na espe-
rança de encontrar o seu lugar. 

outros há que por força da sua 
utilização e rendimento no clu-
be e na selecção de sub-21, vão-
-se afirmando.
William carvalho e paulo oli-

veira do Vitória de guimarães 
são exemplos na 1ª Liga.
A passagem pelo Cercle Bru-

gge, na época passada, fez bem 
a William. uma Liga diferente, 
exigente, os 32 jogos e 1622 mi-
nutos ajudaram-no a crescer e a 
mostrar potencial. 
o regresso ao sporting aconte-

ceu este início de época. 
a aposta de Leonardo jardim 

surgiu e William fez o resto. 
correspondeu e continua (já 
com 22 jogos e 1858 minutos) 
o seu caminho. no seu escalão 
sub-21 jogou 332 minutos e viu 

abrirem-se as portas da selecção 
principal. já se estreou e a man-
ter-se assim o Mundial é uma 
forte possibilidade.
paulo oliveira é outro dos 

bons exemplos. com potencial 
tem vindo a subir de patamares 
e de exigência competitiva e os 
números que apresentam reve-
lam isso mesmo.
Há três épocas que vem sen-

do dos mais utilizados. em 
2011/12, no Penafiel, jogou 39 
jogos e 3301 minutos. 
em 2012/13, em guimarães, 

entre a equipa B e a passagem 
definitiva para a primeira equipa 
foram 43 jogos e 3900 minutos. 
Este ano já leva 27 jogos e 2250 
minutos, a somar a mais 484 mi-
nutos na selecção sub-21.
uma utilização constante e 

com rendimento faz dele um 
dos bons jovens valores da nos-
sa Liga. olhando para os joga-
dores da selecção sub-21, ve-
mos qualidade. 
os referidos acima mais ricar-

do Esgaio, João Mário, Bernar-
do Silva, Ivan Cavaleiro, Beti-
nho entre outros.
e esta geração tem provado 

nos jogos de qualificação para o 
europeu sub-21 de 2015. 
rui jorge tem à sua disposição 

jogadores com potencial e que 
podem ser também opção para 
a selecção principal.
O nível competitivo desta 

nova geração é um dos as-
pectos mais importantes, que 
contribui sem dúvida para a 
sua evolução e crescimento. 
Ganham os próprios jogado-
res e permite a quem os lidera, 
serem melhor servidos e com 
isso ter mais sucesso.
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