
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. 
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EM DESTAQUE

OlivAl BElA viSTA, UM AzEiTE
fAMiliAr nA vOSSA MESA

MATAnçA DO pOrcO nA
filArMónicA pOrTUgUESA
DE MOnTrEAl p. 4

fESTA DE AngAriAçãO 
DE fUnDOS pArA O 
SEnhOr SAnTO criSTO 
DOS MilAgrES

p. 11
O cArnAvAl DO BrASil

Ver página 5

O DiA DOS nAMOrADOS,
UMA DATA ESpEciAl

p. 5

p. 6

*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

ATlETAS pOrTUgUESES 
prESEnTES EM SOchi

p. 23

cAvAcO iniciA TErçA-fEirA
viSiTA A SãO frAnciScO E
TOrOnTO

 Ver Página 9

MOrrEU 
MáriO cOlUnA
Mário Esteves Coluna, antigo interna-

cional português, nascido em Mo-
çambique, tinha 78 anos e estava internado 
desde domingo no Instituto do Coração, na 
capital moçambicana.

Ver página 15
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cArNEIrO: Carta Dominante: 9 
de Paus, que significa Força na Ad-
versidade. Amor: Os ciúmes não o 
levam a lado algum, tenha confian-
ça na pessoa que tem a seu lado. 

Viva o presente com confiança!Saúde: Cui-
dado com a diabetes, não coma muitos do-
ces. Dinheiro: Momento propício para fazer 
um investimento mais sério. Números da 
Semana: 15, 20, 24, 36, 45, 49.

tOurO: Carta Dominante: 7 de 
Paus, que significa Discussão, Ne-
gociação Difícil. Amor: Poderá re-
conciliar-se com uma pessoa com 

quem já não fala há alguns anos. Aprenda 
a escrever novas páginas no livro da sua 
vida! Saúde: Sistema nervoso alterado. 
Pense positivo. Dinheiro: Tudo correrá den-
tro da normalidade, se souber argumentar. 
Números da Semana: 1, 4, 13, 24, 28, 29.

gémEOs: Carta Dominante: 8 de 
Paus, que significa Rapidez. Amor: 
Não deixe que a rotina perturbe a 
sua relação afetiva. Tenha a ousadia 

de sonhar! Saúde: Cuidado com o consumo 
excessivo de doces. Dinheiro: Não gaste 
mais do que aquilo que realmente pode. Nú-
meros da Semana: 5, 9, 17, 20, 39, 49.

cArANguEjO: Carta Dominan-
te: 8 de Ouros, que significa Es-
forço Pessoal. Amor: Os defeitos 
também fazem parte da nossa per-

sonalidade, não espere encontrar alguém 
perfeito. Descubra a imensa força e cora-
gem que traz dentro de si!Saúde: Poderá 
sofrer algumas dores de cabeça. Dinheiro: 
Nada o preocupará. Números da Semana: 
10, 20, 24, 27, 29, 36.

lEÃO: Carta Dominante: 6 de Es-
padas, que significa Viagem Inespe-
rada. Amor: Não sinta saudades da-
quilo que não viveu. Pense nos mo-

mentos lindos que teve na sua infância. Que o 
futuro lhe seja risonho! Saúde: Poderá sofrer 
de uma quebra de tensão, tenha cuidado! Di-
nheiro: A impulsividade poderá causar alguns 
estragos na sua conta bancária. Números da 
Semana: 5, 15, 26, 29, 38, 39.

VIrgEm: Carta Dominante: Valete 
de Ouros, que significa Reflexão, 
Novidades. Amor: As brincadeiras 
serão uma constante na sua rela-

ção afetiva. Saúde: Não deixe que a irres-
ponsabilidade afete a sua saúde, e procure 
com maior regularidade o médico. Dinheiro: 
Cuidado com os gastos inesperados. Nú-
meros da Semana: 18, 19, 17, 12, 26, 38.

bAlANÇA: Carta Dominante: 3 de 
Copas, que significa Conclusão. 
Amor: Deixe de lado o orgulho e dê 
o braço a torcer. Saúde: Possíveis 
dores musculares, sem motivo apa-

rente. Dinheiro: Se gastar em demasia, po-
derá não ter dinheiro para pagar as contas 
que tem certas. Números da Semana: 4, 9, 
15, 19, 36, 48.

EscOrpIÃO: Carta Dominante: O 
Mágico, que significa Habilidade.  
Amor: Aproveite os momentos com 
a família pois dar-lhe-ão um grande 

bem-estar emocional. Viva de uma forma 
sábia. Saúde: Faça um retiro que lhe pro-
porcione bem-estar físico e emocional.
Dinheiro: Tenha presente a situação de cri-
se em que se vive. Números da Semana: 
25, 31, 32, 39, 42, 43.

sAgItárIO: Carta Dominante: A 
Estrela, que significa Proteção, Luz. 
Amor: Dê mais atenção aos seus 
familiares mais próximos. Reúna 

a sua família com o propósito de falarem 
sobre os problemas que vos preocupam. 
Saúde: Tudo correrá dentro dos parâmetros 
normais. Dinheiro: Nada de preocupante 
acontecerá. Números da Semana: 5, 6, 18, 
22, 31, 34.

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 
A Lua, que significa Falsas Ilusões. 
Amor: Não esconda os sentimen-
tos, partilhe as suas dúvidas e re-
ceios com a pessoa amada. Que a 

luz da sua alma ilumine todos os que você 
ama! Saúde: Não deixe que o stress e a 
tensão o conduzam a desequilíbrios. Di-
nheiro: Não aposte em investimentos de 
risco. Números da Semana: 8, 19, 22, 26, 
31, 39. 

AQuárIO: Carta Dominante: A Im-
peratriz, que significa Realização. 
Amor: O amor espera por si. Saiba 
estar à sua altura. Que o amor este-
ja sempre no seu coração! Saúde: 

Tendência para dores de barriga. Dinheiro: 
Efetuará bons negócios. Números da Se-
mana: 7, 22, 23, 28, 33, 39.

pEIxEs: Carta Dominante: o Sol, 
que significa Proteção e Germina-
ção.  Amor: O amor e o carinho rei-
narão na sua relação afetiva. Que 
tudo o que é belo seja atraído para 

junto de si! Saúde: A rotina poderá levá-lo a 
estados depressivos. Dinheiro: Sem proble-
mas neste campo da sua vida. Números da 
Semana: 8, 9, 20, 24, 26, 33.

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
AVOzDEpOrtugAl.cOm

Membre officiel
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QuArtA-fEIrA
26 DE fEVErEIrO                              
01:30 moda portugal
 museu Nacional 
 do Azulejo em lisboa
02:01 ler , ler melhor
02:10 podium
 campeonato da 
 Europa de Karaté
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:17 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tardeDireto
09:14 O preço certo
10:06 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:09 bem-vindos a beirais
14:54 5 minutos 
15:00telejornalDireto
16:00 moda portugal
16:3 1O preço certo
17:23 Os Nossos Dias
18:06 telejornal madeira
18:42 telejornal - Açores
19:14 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:32 moda portugal
21:04 Os filhos do rock
21:47 tec@Net
22:07 podium
22:58 Eurotwitt 2014
23:25 5 para a meia-Noite
00:26 telejornal - Açores
01:00 telejornal madeira

QuINtA-fEIrA
27 DE fEVErEIrO                               
01:30 correspondentes
02:05 podium
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tardeDireto
09:20 O preço certo
10:15 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
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
22:00 programa a designar
22:25 podium
23:20 5 para a meia-Noite
00:30 telejornal - Açores
01:00 telejornal madeira

sExtA-fEIrA
28 DE fEVErEIrO                               
01:30 super Diva 
 ópera para todos
02:05 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
14:05bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:00 programa a designar
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 programa a designar
22:25 poplusa

23:15 5 para a meia-Noite
00:30 telejornal - Açores
01:00 telejornal madeira

sábADO
1 DE mArÇO                               
01:30 programa a designar
01:55 portugal 3.0
03:00 bom Dia portugal
06:00 Documentário 
 a designar
07:10 programa a designar
08:00 jornal da tardeDireto
09:05 prós e contras
11:00 macau contacto 2014
11:30 califórnia contacto 
12:00 Atlântida (madeira)
13:30 moda portugal
14:05 programa a designar
14:45 Voz do cidadão
15:00 telejornalDireto
16:10 programa a designar
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
00:35 macau contacto 2014
00:55 califórnia contacto

DOmINgO
2 DE mArÇO                               
01:30 programa a designar
01:55 áfrica 7 Dias - 2014
02:30 áfrica global 2014
03:00 bom Dia portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 programa a designar
06:35 Ver de perto
07:10 bairro Alto
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 Aqui portugal
13:35 brasil contacto 2014
14:05 Nova Inglaterra contacto
14:35 Eurotwitt 2014
15:00 telejornalDireto
16:10 programa a designar
17:00 trio d´AtaqueDireto
19:00 24 Horas
20:05 Depois do Adeus
21:00 telejornal madeira
21:30 telejornal - Açores
22:00 programa a designar
23:353 por uma
00:25 brasil contacto 2014
00:55 Nova Inglaterra contacto

sEguNDA-fEIrA
3 DE mArÇO                               
01:30 Especial saúde 2013
02:10 bairro Alto
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 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:00 Especial saúde 2013
16:30 O preço certo
17:32 Os Nossos Dias
18:18 telejornal madeira
18:45 telejornal - Açores
19:12 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 Especial saúde 2013
21:02 chefs Academy
22:30 bairro Alto
23:205 para a meia-Noite
00:30telejornal - Açores
01:00telejornal madeira
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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 15 de 
março de 2014 pelas 20h, para uma Assembleia Geral Ordinária. 
para mais informações: 514-844-1406.

nOvO hOráriO nO cOnSUlADO gErAl
O Consulado Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus cumprimentos e infor-
ma que, devido a um processo de reestruturação interno, o horário de abertura ao pú-
blico passará a ser o seguinte: Segunda-feira: Das 9.00 às 12.00 e das 13.00 às 15.30; 
Terça-feira: Das 9.00 às 12.00 e das 13.00 às 15.30; Quarta-feira: Das 9.00 às 12.00 e 
das 13.00 às 17.00; Quinta-feira: Das 9.00 às 12.00 e das 13.00 às 15.30; Sexta-feira: 
Das 9.00 às 13.00. O horário de atendimento para a secção de vistos é o seguinte: 
Terça-feira: Das 13.00 às 14.00; Quinta-feira: Das 13.00 às 14.00.
O novo horário entra em vigor a partir do dia 1 de Março de 2014.

DiA inTErnAciOnAl DA MUlhEr nA Apc
A Associação Portuguesa do Canadá organiza no domingo dia 9 de março pelas 13h, 
o Dia Internacional da Mulher na sua sede. Venha, divertir-se numa matinée dedicada 
às mulheres. Almoço, música de baile (José Sousa), muitas supresas. Os homens são 
bem-vindos no salão de baixo, almoço/convivio.
Para reservas Suzete: 514 593-5395; Laura: 514 501-1277; Virgilio 514 928-3681; 
APC:514 844-2269.

pASSEiO à “cABAnE à SUcrE”
O Rancho Folclórico Praias De Portugal organiza um passeio à “Cabane à sucre” orga-
nizada pelos jovens do rancho no domingo 16 de março 2014 pelas 12h00, na Villa du 
sirop (St-Eustache). Almoço, dança, música, sorteios, jogos, etc... Adultos:18 Ranchos 
Crianças: 10 Ranchos. Há autocarro. Para reservar: 514-844-1406

DiA inTErnAciOnAl DA MUlhEr nA
ASSOciAçãO pOrTUgUESA DO ESpíriTO SAnTO
A Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hochelaga organiza no sábado dia 8 
de março pelas 19h, o Dia Internacional da Mulher na sua sede. A ementa será Carne 
de Porco Alentejana e animada pelo DJ Beats. Haverá uma surpresa para todas as 
mulheres. Para mais informações: 514-254-4647 ou 514-452-9175.
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39$
   por mês1
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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
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Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal E.
514-303-9304

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

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

É o tempo de mudar.

------------------- v

SEgUrO DEfEnDE gESTãO glOBAl DA
cOSTA pArA TrAvAr O AvAnçO DO MAr

O secretário-geral do ps, antónio josé seguro, de-
fendeu uma “gestão global” da costa para impedir 

o avanço do mar e evitar o desaparecimento de algumas 
praias. durante uma visita à praia do pedrógão, no con-
celho de Leiria, antónio josé seguro considerou que 
uma “gestão global da costa é a intervenção que deve 
presidir a qualquer outra de natureza mais imediata ou 
localizada”. o líder socialista recordou que o areal tem 
vindo a “minguar” ao longo destes últimos anos “em 
função de se ter alargado o molhe na Figueira da Foz”.
para antónio josé seguro, não pode haver “apenas inter-
venções pontuais ou regionais”, porque “cada interven-
ção tem uma implicação positiva num local”, mas tam-
bém “tem implicações negativas noutros locais”.”uma 
monitorização e gestão globais” é o caminho defendido 
pelo socialista, que considerou que qualquer intervenção 
tem de estar inserida “num modelo coerente de gestão da 
costa, onde não se tape de um lado e se destape do ou-
tro”, salientou. antónio josé seguro entende que o “go-
verno anda um pouco às aranhas nesta questão, como 
noutras”. “em 2012, houve uma revisão do plano de 
ação e valorização da nossa costa, que o atual ministro já 
veio dizer que era preciso rever a estratégia. Fala-se em 
milhões, mas depois pede-se às câmaras que sejam elas 
a substituir o governo numa função imediata”, criticou. 
O socialista exemplificou com a medida tomada pela 
câmara de Leiria, que tem descarregado areias na praia 
do pedrógão para evitar o avanço do mar. antónio josé 
seguro admitiu que a construção do molhe no porto da 
Figueira da Foz teve “efeitos negativos”, porque “a se-
dimentação fica na zona da Figueira da Foz e causa pro-
blemas não só nas praias a sul, como na própria entrada 
e saída das embarcações piscatórias da Figueira da Foz”. 
esta foi uma obra autorizada durante o governo de ges-
tão socialista. antónio josé seguro considerou que “o 
importante é olhar para os problemas e encontrar solu-
ções”. “se passamos a vida a distribuir culpas uns pelos 
outros chegamos à conclusão que todos têm responsa-
bilidades. Basta de olhar para o passado. É necessário 
olhar para o que está, corrigir e intervir, mas de uma for-
ma coerente”, frisou. o líder socialista apelou ainda para 
a “ação estrutural” que tem de avançar, de modo permitir 
que portugal “conserve os areais e as praias com quali-
dade para continuar a atrair turistas”. na terça-feira, a 
câmara de Leiria deliberou avançar com uma interven-
ção de emergência na praia do pedrógão, onde a forte 
agitação marítima tem provocado danos, respondendo à 
solicitação da apa. numa nota de imprensa, o municí-
pio, que desde janeiro já colocou mais de 50 mil metros 
cúbicos de areia na praia para travar o avanço do mar, 
informa que a autarquia “será ressarcida do custo da em-
preitada, bem como do valor que resulta dos trabalhos 
de reposição”. segundo informação do município, “nos 
últimos anos, a praia do pedrógão tem sofrido um pro-
cesso de erosão costeira”, situação que coloca “em peri-
go iminente todas as infraestruturas adjacentes à margi-
nal, assim como o cordão dunar”.”em 19 de setembro 
de 2013 a ondulação de cerca de quatro metros de altura 
destruiu toda a zona da passagem de emergência, assim 
como descalçou o muro da rotunda, encontrando-se toda 
a zona instável”, refere o município, acrescentando que, 
em janeiro, “o cenário agravou-se, fruto das condições 
do estado do mar particularmente violentas”.
Quer o bom senso, que quando se não tem nada de 

bom para dizer, fica-se calado. Esta regra de bom 
senso devia normalmente aplicar-se em todas as oca-
siões, exceto quando se fala do chefe do partido so-
cialista. Tal um Don Quichote dos tempos modernos, 
este gigante da força imaginária, propõe nada menos 
que soluções concretas, fisicamente realizáveis e eco-
nomicamente apropriadas para um País em severa 
dificuldade financeira. Na mente deste cavalheiro, 
não existem dificuldades insurmontáveis. Remetem-
-se as pensões como era antes, aumenta-se o número, 
já totalmente exagerado de funcionários, criam-se 
condições para que não hajam desempregados no 

país, volta-se a pagar os 13 ou 14 meses, aumenta-se o 
número de feriados, etc, e agora nada mais, nada me-
nos do que  impedir o “avançamento do mar”. Como 
? ninguém sabe, pois o Sr. Seguro é mestre na critica, 
mas um verdadeiro zero, nas soluções. Já conhece-
mos  a história de Moisés que abriu as águas do mar 
vermelho para deixar passar os israelitas, mas tam-
bém sabemos, que antes de se ir embora, ele repôs 
tudo como estava antes. Lá morreram afogados uns 
tantos milhares de soldados egipcios, mas naquele 
tempo tudo era legal, mesmo para um santo, fosse ele 
chamado Moisés. Raramente tivemos oportunidades 
de constatar, verdadeiras ações humanas, que conse-
guiram travar a força da natureza . Ciclones, vulcões 
tsunamis, tremores de terra e tantos outros cataclis-
mos que destruíram as maiores e mais poderosas 
obras, tão cientificamente, arquitecturalmente e so-
lidamente construídas pelo homem. A natureza deve 
ser respeitada. Na minha opinião não é o mar que 
está a invadir a terra, mas sim o homem que pelas 

suas ações, invadiu o território do mar, sem pensar 
nas consequências. E, em vez de propor a criação de  
leis que proíbam a continuação destas ações, o génio 
Seguro, propõe “impedir” o mar de entrar mais pela 
terra dentro. Boa sorte Sr. Seguro. À medida que as 
eleições se aproximam, os portugueses que por estas 
serão afetados, vão ser comtemplados com uma pa-
noplia de  promessas  que os vai fazer sonhar como 
se vivessem no País mais rico do mundo. Tudo isto 
da parte de candidatos irresponsáveis, que de avan-
ço sabem perfeitamente que não poderão realizar 
nenhuma delas. Mas lá haverá um certo número de 
“israelitas” que seguirão este novo Moisés que lhes 
promete blocar o Oceano Atlântico, pelo momento, 
porque se ele notar que esta proeza não chega para 
convencer o eleitorado, então prometerá, não só 
pará-lo, como também fazê-lo recuar até bem onde 
lhe apetecer. uma vez embalado, quem se atreverá a 
SEGUR-(À-L)O ?
Com isto me vou...boa semana a todos.
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paRabéNs MATAnçA DO pOrcO nA filArMónicA 
pOrTUgUESA DE MOnTrEAl 

A agremiação da Filarmónica Portuguesa de 
Montreal como muitas outras existentes entre 

nós e de raízes açorianas, organizou na noite de 
sábado, dia 22 de fevereiro, um jantar bem tra-
dicional, a Matança do Porco. O recinto estava 
completamente lotado com cerca de 130 pessoas e 
de parabéns estão as várias pessoas que o embele-
zaram para esta grande circunstância. 

a direção que é composta por joão Balança, presi-
dente; eugénio pereira, Vice-presidente; tony silva, 
tesoureiro; josé Manuel silva, secretário; Wilson 
raposo, secretário, Filipe Barbosa, diretor e joão 
pereira, contabilista, estão de parabéns pelo admirá-
vel trabalho que têm vindo a efetuarem desde a toma-
da de pose no mês de outubro passado. 
o jantar foi tipo bufete com as mesas ao centro 

cheias de travessas destes deliciosos pitéus que en-
cantam o mais sisudo palato e onde se era servido pe-
las senhoras da cozinha que durante uma semana tra-
balharam arduamente para que tudo desse certo. as 
pessoas podiam repetir as vezes que queriam pois tal 
era a abundancia de comida e ainda sobrou. pois este 
jantar era composto por acepipes referentes à matan-
ça do porco, ato este secular nos açores e que já há 

vários anos a Filarmónica portuguesa de Montreal 
vem executando. não faltaram as morcelas, chouri-
ços, torresmos, batata, batata-doce, repolho, e varias 
outras iguarias que formaram um autêntico monu-
mento de arte gastronómica e que deliciou quantos 

enchiam aquele salão. 
a música foi “distribuída” por técnicos da casa e a 

pista de dança era um autêntico “mar” de pessoas que 
não paravam de dar ao pé. a grandiosa surpresa da 
noite foi jimmy Faria que nos presenteou com a sua 
presença e a sua voz inconfundível. jimmy tem uma 
estima muito grande por esta casa e por todo este 
povo e nesta noite de festa, quis ele marcar presença. 
Houve vários jogos para divertimento do povo e 

o nosso rei da noite, o senhor porco, foi arremata-

do. Foi este oferecido pela mercearia sá e Filhos e 
ofertaram também o trabalho de cortarem o animal e 
ensacá-lo, isto a quem o arrematou. um muito obri-
gado para eles da parte da direção. almeja a direção 
também agradecer às senhoras que cozinharam este 
jantar e que todos os domingos igualmente cozi-
nham para que os músicos após os ensaios possam 
merendar algo de saboroso antes de tomarem rumo 
a suas casas. Maria josé raposo é a nova “maestro” 
da Filarmónica e um grande obrigada a ela por ter 
aceitado o cargo assim como todos os músicos que 
a apoiaram. outro agradecimento vai para todos os 
amigos e sócios que vieram à festa e para todos os 
que ajudaram. devo pessoalmente agradecer a todos 
pela maravilhosa hospitalidade e atenções com que 
me presentearam. Bem Hajam.

NatéRcia RodRiguEs

parabéns aos novos pais, Daisy e Décio. 
paulo Eric cardoso nasceu no dia 
24 de fevereiro de 2014 às 11h46.

casais da sEmaNa
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sidente durval Medeiros, secretário angelo rebelo, 
Vice-secretária sandra da silva, tesoureira Mélanie 
de sousa, Vice tesoureiro Mário Faria. josé de sousa, 
natural da terceira, açores, iniciou esta ventura há 
30 anos. no começo foi ajudando a comissão de fes-
tas e tornou-se presidente há 16 anos. tem dedicado 
uma grande parte da sua vida a organizar e realizar 
uma das maiores festas da nossa comunidade.
durante esta festa o presidente e a tesoureira deram 

uma prenda para todas as mesas presentes, uma capa 
miniatura do senhor santo cristo dos Milagres, um 
gesto muito generoso da parte da comissão de festa. 
podemos também notar que na parte artística para 

esta festa era um elenco bastante interessante. o dj 
tony resendes do new-touch entertainment fez 
mexer muito os dançarinos através da noite, o joma-
ni que cantou muitíssimo bem e informou-me que vai 
lançar um novo cd em breve. jimmy Faria fez um 
grande espetáculo cantando e mexendo para todos 
os lados. Fátima Miguel encantou toda a sala com 
as suas lindas canções. Finalmente, o grande cantor 
desta noite, vindo de toronto, Mário Marinho. ele  
fez um excelentíssimo espetáculo fazendo a alegria 
de toda a sala fazendo bater o pé até tarde. na par-
te do repasto confecionado pelo restaurante chez le 
portugais fez um bom jantar que foi servido pelos jo-
vens em ação. resumindo: missão cumprida, a festa 
foi boa, as pessoas foram fantásticas apesar de não 
ter ninguém que representasse a Missão santa cruz.
Parabéns aos organizadores desta festa e,... VIVA 

o sENHoR saNto cRisto dos miLagREs 
que se apresentará todo renovado para a próxima 
festa!

OlivAl BElA viSTA, UM
AzEiTE fAMiliAr nA
vOSSA MESA

Hoje em dia, visitar uma mercearia, uma pada-
ria ou mesmo uma peixaria, deveria normal-

mente ser rotina. No entanto, o comércio da ali-
mentação evoluíu muitos nos últimos anos e essa 
evolução não tem sido fácil. A quantidade de pro-
dutos aumentou, mas nem todos são saudáveis. 
Há os consumidores alérgicos no mercado e ainda 
os vegetarianos. Como vêem, comprar produtos 
que agradam a todos, não é coisa simples.
apareceu no mercado montrealense, um novo pro-

duto português, que responde às necessidades das 
novas exigências do mercado. o azeite olival Bela 
Vista, vem da região do ribatejo, e é feito, com as 
azeitonas locais, uma variedade conhecida como ga-
lega-vulgar, muito presente nessa região de portugal. 
este azeite é reconhecido com um azeite frutuoso, 
doce, com um pequeno sabor de noz. a taxa de ácido 
pode variar, entre 0,3% e 0,6%, em razão do clima, 
e porque as oliveiras são cultivadas, no respeito do 
ambiente. a sua particularidade, é o facto de este pro-
duto ser verdadeiramente familiar. a família cunha, 
proprietários da já bem conhecida pastelaria Bela 

Vista, têem vindo a cultivar estas oliveiras de geração 
em geração, para finalmente nos oferecerem aqui, em 
Montreal, este excelente produto.
o azeite olival Bela Vista responde assim às novas 

exigência dos consumidores. produto sem glúten, 
mas rico em vitaminas e e K, assim como Ómega 
3-6. o azeite é reconhecido como um excelente an-
tioxidante, que é uma das saúdáveis avantagens da 
cozinha mediterrânea. a vitamina e é importante na 
proteção contra o cancro, inflamações das articula-
ções e das complicações provocadas pelo diabete e 
das doenças cardiovasculares. todos os antioxidan-
tes presentes no azeite são essenciais e ajudam na 
prevenção dos problemas de saúde.

O Azeite Olival Bela Vista está à venda na pas-
telaria Bela Vista (6409 Papineau), na mercearia 
Benfeito e Filhos (23 Villeneuve Este) e na mer-
cearia sá e Filhos (4701 st-urbain) Não perca a 
oportunidade de descobrir um novo produto por-
tuguês, rico para a saúde, e que contribui para o  
encorajamento da economia portuguesa.

MIGUEL FéLIx

fESTA DE AngAriAçãO DE 
fUnDOS pArA O SEnhOr 
SAnTO criSTO DOS 
MilAgrES

No dia 14 de maio 1966 realizou-se a primeira 
festa em honra do Senhor Santo Cristo dos 

Milagres em Montreal. Foi a primeira festa em 
grande desta comunidade. Muitos falaram sobre 
esta data histórica e falam ainda muito sobre a 

significação deste evento. Há alguns anos atrás 
este nosso jornal “A Voz de Portugal” publicou 
nas suas páginas o artigo do evento que foi publi-
cado no dia 20 de maio 1966. A Festa do Senhor 
Santo Cristo dos Milagres é uma das maiores fes-
tas que a comunidade organiza anualmente e que 
já lá vão 48 anos a se festejar este evento.
sábado, dia 22 de fevereiro organizou-se uma festa 

de angariação de fundos para a decoração do andor 
do senhor. a comissão de festas da igreja santa cruz  
é composta pelo presidente josé de sousa, Vice-pre-

Sylvio Martins
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Sábado, 22 de fevereiro foi comemorado o dia 
dos namorados, do amor e da confraterni-

zação, uma semana depois do dia 14 que é o dia 
oficial de celebração deste evento. mas como por 
vezes há contratempos a impedir tais realizações,  
esta simpática associação não quis deixar de co-
memorar tão importante ocasião.

uma sala decorada a vermelho e branco muitos 
corações dependurados em volta da mesma, faziam 
um ambiente lindo e festivo onde houve alegria paz 
e amor. o jantar foi saboroso,servido com requinte e 

SãO vAlEnTiM nO WEST-iSlAnD

JORGE MATOS
E FOTOS DE JOãO ARRUDA

abundância: uma entrada de massa com camarão, sa-
lada, seguindo-se o prato principal que foi de lombo 
de porco à jardineira muito bem confecionado pelo 
chefe sr. josé pereira. o presidente da associação sr. 
Luis tomé e demais membros da direção não se pou-
param a esforços para que todos estivessem conten-
tes e bem saciados.
para resmuer este bem servido repasto, foi inicia-

da a dança ao mesmo tempo que foram distribuídas 
lindas rosas a todas as senhoras. a música esteve a 
cargo da sra. ester raposo que com uma boa seleção 
de artistas conhecidos fez rodopiar toda a sala.

A festa foi linda e muito apreciada, devido aos 
membros da direção que não pouparam esforços 
para o êxito desta comemoração.  António Sousa, 
Dina Melo, Suzana Tomé, Ester Raposo e restan-
tes membros da associação agradecem a todas as 
pessoas que de perto ou de longe ajudaram a con-
cretizar esta linda festa. Parabéns e muito sucesso 
em atividades futuras.
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MiSSA fOlclóricA

Nunca a igreja de Santa Cruz teve, no seu inte-
rior, um colorido tão diversificado. os trajes 

regionais do alto e baixo minho, da Nazaré, do 
Ribatejo e ainda o das marchas de S. João, dava 
a impressão de estarmos, num jardim em plena 
Primavera, não só pelas roupas, mas também co-
lorido da alma do nosso povo.
um dos pretextos das comemorações dos cinquen-

ta anos, da fundação da comunidade dos católicos 
portugueses de Montreal, tem sido também, o de 
juntar gente. a missa Folclórica, não escapou a isso 
e, o templo dos portugueses de Montreal, voltou a 
encher-se.
ao iniciar a celebração, em cima do altar, encontra-

vam-se as concertinas (acordeões), os cavaquinhos, 
os bandolins, os ferrinhos, os tambores, os pandeiros, 
as castanholas, as violas e até o neco-neco, a dar o 
tom, às vozes e aos dançarinos, que desfilavam pelo 

corredor central da igreja.
Mais uma vez, fiquei impressionado e até encan-

tado, com todo aquele arco-iris, que invadiu santa 
cruz. depois de ter assistido pela primeira vez, como 

já vos disse, a uma missa das Filarmónicas e Fadista, 
acreditava, que presenciar uma Folclórica, que não 
me emocionaria, mas enganei-me. ouvir mais de 
uma centena de vozes do nosso folclore, acompanha-
das por todos aqueles músicos, a cantar os louvores 
as suas maravilhas do nosso deus, mais uma vez co-
moveu. 
já se imaginaram, escutar os cânticos de uma missa 

de festa, nas vozes e ritmo do nosso Folclore, pelos 

grupos, português de Montreal de santa cruz, praias 
de portugal, Verde Minho, campinos do ribatejo, 
cana Verde e ainda pela Marcha das Mulheres, da 
associação portuguesa do canadá? sinceramente é 

difícil descrever, mas podem ir à página “facebook” 
da Missão e apreciar um dos vídeos. 
pena que os outros ranchos e Marchas da comu-

nidade não terem estado disponíveis para participar 
neste encontro. Honestamente, faltou um cheirinho 
aos açores.
Mais uma vez, muitos parabéns ao padre josé Maria 

por esta iniciativa. como fora anunciado, no próximo 
sábado, às 18h30 será a dos grupos corais. espero 
que nos reservem uma surpresa. 
algumas pessoas têm telefonado para o jornal, a 

perguntar o que era a “charte de la communauté 
des catholiques portugais (diocèse de Montréal). a 
charte é um documento jurídico emitido pelo go-
verno do Quebeque, confirmando que a Comunida-
de dos portugueses católicos de Montreal, ligados à 
Diocese de Montreal, existe oficialmente e que foi re-

gistado no “registraire des entreprises du Québec”, 
pelo padre thomas LeBlanc no dia 27 de janeiro de 
1964. o sr. padre LeBlanc, já está com uma idade 
avançada, mas quer estar com a comunidade portu-
guesa, sábado próximo, na missa das 18h30.
Aproveito esta oportunidade, para anunciar, aos 

nossos leitores, que faz hoje 10 anos que o nosso 
editor, Sr. Eduino Martins, adquiriu este semaná-
rio “A Voz de Portugal”.

aNtERo bRaNco
Fotos dE maNuEL NEvEs
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EnTEnDiMEnTO SOBrE póS-’TrOikA’
SEriA MElhOr prEnDA DO
25 DE ABril
O presidente do PSD e primeiro-ministro, Pe-

dro Passos Coelho, insistiu hoje num enten-
dimento político alargado sobre o pós-’troika’, 
alegando que essa seria a melhor prenda para os 
portugueses nos 40 anos da democracia.
 “essa era a melhor oferta que os partidos podiam 

fazer neste 25 de abril”, declarou pedro passos coe-
lho, no encerramento do XXXV congresso nacional 
do psd. na sua intervenção, o chefe do executivo 
psd/cds-pp considerou que muitas matérias da 

reforma do estado têm de avançar ainda nesta le-
gislatura, que é preciso assegurar a capacidade de 
estabelecer compromissos na próxima legislatura e 
assinalou a necessidade de continuar a baixar o défi-
ce, acusando o ps de se escusar a apresentar as suas 
medidas para esse efeito.”no estado ainda não levá-
mos a reforma aonde ela deveria ter ido”, disse pas-
sos coelho, admitindo que pensou aplicá-la “em duas 
legislaturas”, mas que “há muitas matérias” que “têm 
de ser aprofundadas ainda nesta legislatura”.”por 
isso, convido novamente todos os partidos com as-
sento parlamentar a tomarem lugar na sua própria 
comissão eventual para a reforma do estado e aí 
podermos discutir, entre nós, maduramente, como é 
que vamos reformar o nosso estado”, acrescentou.o 
primeiro-ministro advertiu que o período após a con-
clusão do atual programa de resgate não será “menos 
exigente”, que será preciso “fazer muito mais” do 

que já foi feito e assinalou que não haverá a “muleta” 
do contrato com a ‘troika’ a condicionar a adoção de 
medidas.”Ainda temos de baixar o défice. Convida-
mos todos os partidos a poderem exprimir a sua pro-
posta para esse resultado que precisamos de atingir”, 
disse.pedindo “coragem” aos dirigentes políticos, 
passos coelho questionou: “algum líder político 
pensa que fica com mais popularidade, possibilida-
de de ganhar as eleições ou de ser governo, de ser 
respeitado por dizer eu quero menos défice mas não 

quero pagar a fatura de dizer o que isso 
representa? alguém no país levará isto 
a sério?”.segundo o chefe do executivo 
psd/cds-pp, “há um grande consenso 
na sociedade portuguesa” sobre o futuro 
do país, ninguém quer regressar ao es-
cudo, nem uma economia “baseada em 
salários baixos”, ou uma segurança so-
cial insustentável.”temos todos de nos 
esforçar para ter entendimentos alarga-
dos. não temos de ter todos as mesmas 
opiniões”, argumentou.”É com aqueles 
que conseguem mudar as coisas que o 
país muda, e é com esses que nós temos 
de apelar para uma convergência mais 
ampla no nosso pós-’troika’. estou con-
vencido de que a exigência política, para 
quem está no governo, mas também 
para quem está na oposição será muito 

maior a partir de maio deste ano”, prosseguiu.o pre-
sidente do psd advogou que esse propósito, tentado 
pelo presidente da república no ano passado, falhou 
“talvez porque ainda havia muitas medidas difíceis 
para tomar”, mas agora pode ter sucesso, se não se 
radicalizarem posições.”não precisamos de esperar 
pelas eleições de 2015, ainda vêm longe, falta quase 
um ano e meio para essas eleições, não vale a pena 
estarmos tão fixados nelas. Mas muito antes de elas 
chegarem, nós temos de ter a capacidade de pensar 
não apenas para além deste mês de maio, mas para 
além dessas eleições. daremos mais escolhas aos 
portugueses se tivermos essa capacidade de o fazer 
com antecedência, antes que seja tarde, antes que to-
dos estejam agarrados às suas propostas e não quei-
ram abdicar delas. essa era a melhor oferta que os 
partidos podiam fazer neste 25 de abril”, concluiu.

pOrTUgUêS nOMEADO prESiDEnTE
ExEcUTivO DA pEUgEOT
O português Carlos Tavares foi nomeado pelo 

conselho de supervisão o próximo presidente 
executivo da Peugeot. Segundo o Diário Económi-
co, o gestor que ocupou já um cargo de topo na 
Renault vai ocupar o cargo a partir desta quarta-
-feira.
 a peugeot vai ter o nome de um português nos seus 

cargos superiores. de acordo com o diário económi-
co, carlos tavares é a pessoa que vai substituir phili-
ppe Varin, ocupando o cargo de presidente executivo 
da marca. o gestor foi já o número dois do grupo 
renault e vai ocupar o cargo a partir de amanhã.o 
conselho de supervisão da fabricante francesa de au-
tomóveis decidiu, ainda, aprovar a entrada de novos 
acionistas no grupo, avaliado em três mil milhões de 
euros. são eles o grupo chinês dongfeng e o estado 
francês, que pagarão 800 milhões de euros cada pela 
sua participação.a decisão deverá ser tornada públi-
ca amanhã, aquando da apresentação de resultados 
de 2013.

pOlíciA TEnTA inTErrOgAr 
SUSpEiTO DE rApTAr MADDiE... 
MOrTO há 4 AnOS

A polícia portuguesa decidiu inquirir um dos 
suspeitos no caso de Maddie McCann, Eucli-

des Lopes Monteiro, quatro anos depois de este 
ter morrido, revela o The Mirror.
 euclides Lopes Monteiro, ex-presidiário e viciado 

em heroína, é uma das principais chaves no âmbito 
da investigação do desaparecimento da criança de 3 
anos, em 2007. ou pelo menos era. o homem, de 40 
anos, morreu num acidente de trator em 2009. Luísa 
Rodrigues, a sua mulher, diz que ficou estupefacta 
quando a polícia lhe bateu à porta para interrogar o 
marido, quatro anos após a sua morte.as autoridades 
continuam a querer resolver o caso, decidindo ago-
ra abordar o homem, pelo que entrou em contacto 
este fim-de-semana. A mulher, que foi quem atendeu 
o telefone, diz ter ficado espantada.“Ligaram-me e 
disseram que estavam na cidade para falar comigo. 
encontrámo-nos num café e disseram que queria in-
terrogar o euclides porque ele trabalhava no comple-

xo do Ocean Club e que haviam identificado o sinal 
do seu telemóvel na área onde Madeleine desapare-
ceu naquela noite”, contou a mulher ao theMirror.a 
polícia fez-lhe perguntas sobre o passado criminal do 
marido, acerca do seu trabalho e ainda sobre onde es-
tivera naquela noite.embora admita que o seu marido 
tivesse graves problemas com drogas e não fosse pro-
priamente um anjo, não descartando, inclusive, que 
pudesse querer vingar-se dos ex-patrões, assegura 
que ele jamais seria capaz de ter cometido um crime 
tão grave.“eu sei que o euclides não é o responsável 
pelo desaparecimento da Maddie. ele saiu da prisão 
um homem diferente. Fez uma vida honesta e era um 
pai e um marido muito carinhoso”, disse.

nOvA lEgiSlAçãO 
prETEnDE ATrAir iMigrAnTES 
QUAlificADOS pArA OnTáriO

A província canadiana do Ontário está a criar 
legislação para reforçar o seu papel na sele-

ção dos imigrantes, pretendo atrair pessoal quali-
ficado, anunciou hoje o ministério da cidadania e 
Imigração provincial.
 segundo a mesma fonte, o objetivo é ajudar a satis-

fazer as necessidades futuras do mercado de trabalho 
e apoiar o crescimento económico do ontário. com 
base na estratégia de imigração do governo, a lei de 
imigração do ontário vai, caso seja aprovada, aju-
dar a província a trabalhar com o governo federal 
para potencializar os benefícios sociais, culturais e 
económicos da imigração.”este governo está empe-
nhado em fazer um trabalho de imigração melhor no 
Ontário”, afirmou Michael Coteau, ministro da Ci-
dadania e imigração provincial, acrescentando que a 
legislação vai criar “as bases necessárias” para criar 
um programa de imigração “maior e mais robusto”.
os imigrantes representam 30 por cento do mercado 
de trabalho no ontário.o ontário também pretende 
reformular o programa de candidatos provinciais no 
âmbito da distribuição por parte do governo federal 
de imigrantes económicos, reclamando um aumento 
na sua dotação dos “candidatos nomeados” dos 1.300 
para os 5.000.o ontário continua a ser o principal 
destino dos imigrantes no canadá, recebendo mais 
imigrantes do que todas as outras províncias juntas.
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EvAgElii gAUDiUM
LUIS COELHO

Durante a clusura do ano da fé, o papa Francisco 
entregou a um grupo de 36 pessoas a sua pri-

meira exortação apostólica em lingua espanhola de 
cinco continentes, acerca do anuncio do evangelho 
no mundo actual. essa exortação teve por títulos: 
a transformação Missioneira da igreja: a crise do 

compromisso comunitário: o anuncio do evange-
lho: a dimenção social da evangelização e evange-
lizadores com espirito.

o eVageLii gaudiuM (gozo no evangelho) o 
papa Francisco está abrindo uma oportunidade para 
trazer-nos uma aproximação de viver-mos na alegria 
que enche o coração de amor de todos aqueles fieis 
cristãos que querem encontrar-se com jesus; e dei-
xar-se salvar por Ele; afim de obterem  libertação do 
pecado, da tristeza, do vicio interior,do asilamento.  

com jesus cristo sempre se nasce e renasce de novo 
em alegria e paz no espírito santo.
caros leitores se por acaso estão interessados por 

mais informações: www.aciprensa.com, aí poderão 
saber tudo sobre os textos.

cAvAcO iniciA TErçA-fEirA viSiTA
A SãO frAnciScO E TOrOnTO
O Presidente da República, Aníbal Cavaco Sil-

va, inicia terça-feira uma visita a São Fran-
cisco, nos Estados Unidos da América (EUA), e a 
Toronto, no Canadá, com o mar, a economia e as 
comunidades portugueses na agenda.
  a chegada do chefe de estado a são Francisco está 

prevista para as 13:15 locais (21:15 em Lisboa), mas 
só ao final da tarde Cavaco Silva terá o primeiro en-
contro da visita, com um grupo de cerca de 60 jovens 
portugueses das áreas da tecnologia e da inovação 
residentes na região da Baía de são Francisco. 

na quarta-feira, o dia de trabalho começará logo 
pelas 08:45 locais, com um pequeno-almoço com 
os membros do conselho da diáspora portuguesa e 
quadros portugueses, seguido de uma audiência com 
o governador da califórnia, jerry Brown.
o almoço será na residência de john Mello, um aço-

riano que vive há mais de 40 anos nos eua e que é 
atualmente presidente de uma empresa de biotecno-
logia industrial, e juntará a ex-secretária de estados 
dos eua condoleezza rice, além de empresários, 
como john doerr (da Kleiner perkins, um dos maio-
res fundos de capital de risco da califórnia) e Kr 
sidhar (ceo da Bloom energy, empresa que produz 
células de energia).À tarde terá lugar um dos pontos 
mais importantes da agenda da visita do presiden-
te da república à califórnia, com a participação de 
cavaco silva na sessão de encerramento da cimeira 
Mundial do Mar - a World ocean summit 2014. 
na cimeira, o chefe de estado estará acompanha-

do pelo ministra da agricultura e do Mar, assun-
ção cristas, a administradora da gulbenkian teresa 
patrício gouveia, o administrador do aicep pedro 
pessoa e costa e o presidente da administração do 
porto de sines, joão Franco.
segundo fonte de Belém, esta deslocação a são 

Francisco do presidente da república pode ser en-
tendida como a “continuação” da visita oficial que 
Cavaco Silva realizou no final de 2011 aos Estados 
unidos, com passagem por nova iorque, Washington 

e san jose, uma cidade a algumas dezenas de qui-
lómetros de são Francisco. durante a estadia a san 
jose, o chefe de estado contactou com a comunidade 
portuguesa residente na califórnia, visitou a univer-
sidade de stanford e esteve em silicon Valley.
o estado da califórnia é o terceiro maior dos eua, 

com 88 milhões de habitantes e tem a 9ª maior eco-
nomia mundial. É na califórnia que reside a maior 
comunidade de portugueses e luso-descendentes nos 
eua, cerca de 350 mil pessoas, a maioria oriunda 
dos açores.
com o dia de quinta-feira reservado para a viagem 

entre são Francisco e o canadá, a agenda da visita 
do chefe de estado em toronto só tem efetivamen-
te início na sexta-feira, com um pequeno-almoço de 
cavaco silva na sede do td Bank com 15 empresá-
rios canadianos e responsáveis de bancos e fundos 
de risco.
a meio da manhã, o presidente da república segui-

rá para a assembleia Legislativa do ontário, onde 
terá um encontro com a primeira-ministra da provín-
cia do ontário, Kathleen Wynne, e governador, da-
vid onley.
antes de almoço, cavaco silva encerrará um semi-

nário económico canadá-portugal, que contará com 
a participação de cerca de 40 empresários portugue-
ses.
o grupo de empresários portugueses que viajará 

diretamente de Lisboa para toronto é composto por 
responsáveis de diferentes áreas, como o turismo, vi-
nhos, cortiça ou os têxteis.
No final do dia, o chefe de Estado irá oferecer uma 

receção à comunidade portuguesa no canadá, que in-
cluirá um concerto do fadista antónio Zambujo, com 
a participação de nelly Furtado. 
no sábado, último dia da visita, cavaco silva terá 

um almoço com membros da Federação Luso-cana-
diana de Quadros e empresários, seguindo depois 
para uma audiência com o ministro do comércio ex-
terno do canadá, ed Fast.
o último ponto de agenda da viagem será uma visi-

ta à “Luso-canadian charitable society de toronto.
além do ministro dos negócios estrangeiros, rui 
Machete, acompanham o presidente da república 
na deslocação ao canadá o o presidente do governo 
regional dos açores, Vasco cordeiro, e os deputados 
eleitos pelo círculo Fora da europa, carlos gonçal-
ves e Maria joão Ávila.
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cOrEiA DO nOrTE é cUlpADA 
DE criMES cOnTrA A
hUMAniDADE

Uma comissão de inquérito das Nações uni-
das denunciou hoje que a coreia do Norte 

comete violações “sistemáticas e generalizadas” 
dos direitos Humanos, afirmando ainda que 
muitas destas situações constituem crimes con-
tra a Humanidade.
“a comissão descobriu que violações sistemáti-

cas, generalizadas e graves dos direitos Humanos 
foram e são cometidas pela república popular de-
mocrática da coreia [do norte], e em muitos dos 
casos, essas violações constituem crimes contra 
a Humanidade”, referiu um relatório, o primeiro 
documento a ser elaborado por esta comissão de 
inquérito. 

a comissão foi criada em maio de 2013 pelo con-
selho de direitos Humanos das nações unidas, em 
genebra (suíça).
nas conclusões do relatório, a comissão de inqué-

rito apelou ao conselho de segurança das nações 
unidas para interceder junto do tribunal penal in-
ternacional (tpi) para que os autores destes crimes 
sejam responsabilizados.
a comissão, composta por três juristas internacio-

nais, indicou que “centenas de milhares de presos 
políticos morreram em campos de detenção duran-
te os últimos 50 anos”.
prisioneiros que foram, segundo a equipa de es-

pecialistas, “gradualmente eliminados através de 
fome deliberada, trabalhos forçados, execuções, 
tortura, violações e recusa dos direitos de repro-
dução através da aplicação de punições, abortos 
forçados e infanticídio”.
Os três juristas verificaram que o número de 

campos de detenção e de prisioneiros diminuiu 
na sequência de mortes e de algumas libertações, 
estimando, no entanto, que “80 mil a 120 mil pri-
sioneiros políticos estão neste momento em quatro 
grandes campos de detenção para políticos”.
entre as práticas que constituem crimes contra a 

Humanidade, segundo as definições do Direito In-
ternacional, a comissão enumerou “exterminações, 
assassínios, escravatura, tortura, violações, abortos 
forçados e outras formas de violência sexual, per-
seguições com fundamentos políticos, religiosos, 
raciais e de género; deslocações forçadas de popu-
lação, raptos e atos desumanos que provocam, de 
forma deliberada, períodos de fome prolongados”.
no relatório, a equipa de juristas criticou a “res-

posta inadequada” ao longo dos últimos anos da 
comunidade internacional face a estes crimes, exi-
gindo que a “comunidade internacional aceite a 
responsabilidade de proteger o povo da coreia do 
norte”.
Os três especialistas não conseguiram a autori-

zação necessária para visitar a coreia do Norte, 
tendo entrevistado refugiados e testemunhas em 
vários países para preparar este relatório, com-
posto por 372 páginas.

cAnADá criA plAnO pArA SiSTEMA 
DE iMigrAçãO “MAiS rápiDO
E flExívEl”
O ministro da Imigração e Cidadania canadia-

no, Chris Alexander, anunciou hoje o Plano 
de Ação Económica (EAP, sigla em inglês) 2014 
para permitir um sistema de imigração “mais rá-
pido e flexível”.
 segundo o plano, o governo criar novos programas 

piloto para ir ao encontro das necessidades do merca-
do de trabalho e necessidades económicas do cana-
dá. “o nosso governo está focado em atrair empresá-

rios experientes e angariar capital que irá contribuir 
para o sucesso da nossa economia a longo prazo”, 
disse o ministro.ChrisAlexander afirmou ainda que 
o governo continuará a focar-se “nos programas de 
imigração económica que façam sentido para o ca-
nadá, garantindo as necessidade económicas e do 
mercado de trabalho que estão a ser cumpridas, agora 
e no futuro”.o governo pretende acabar com o pro-
grama de investidor Federal imigrante (iip) e com 
o programa Federal empreendedor (en). segundo o 
executivo, o iip gera benefícios económicos limita-
dos ao canadá.pesquisas mostram que os investido-
res que são imigrantes pagam menos do que outros 

imigrantes, são menos propensos a ficarem no Ca-
nadá a médio e longo prazo e muitas vezes não têm 
as competências necessárias, incluindo a proficiência 
da língua oficial, para a integração, como têm ou-
tros imigrantes provenientes dos mesmos países.em 
substituição destes programas, o governo canadiano 
pretende criar programas-piloto mais centrados e efi-
cazes que garantam que os imigrantes que vão para 
o Canadá possam proporcionar benefícios significa-

tivos para a economia canadiana e os detalhes das 
novas medidas serão anunciados nos próximos me-
ses.no âmbito programa do investidor imigrante, o 
canadá assegurava a residência permanente em troca 
de uma garantia de 800 mil dólares de empréstimo 
(antes de 2010 a quantia era apenas de 400 mil dóla-
res).ao longo de 20 anos de carreira, um imigrante 
investidor paga cerca de 200 mil dólares menos no 
imposto sobre o rendimento do que um trabalhado-
res federal especializado, e quase 100 mil dólares a 
menos do que uma pessoa que cuida de crianças e 
idosos, por exemplo.

AOS 19 AnOS (já) MATOU 22 
pESSOAS BASEAnDO-SE EM 
riTUAl SATânicO
Uma jovem de 19 anos, acusada do homicí-

dio de um homem de 42, surpreendeu todos, 
numa entrevista ao Daily Item, ao confessar que 
já havia matado mais 22 pessoas.
 Miranda Barbour, de 19 anos, está presa desde no-

vembro pelo assassinato de um homem que havia 
contratado os seus serviços sexuais através de um 
anúncio no site ‘craiglist’. 

a situação ganhou contornos ainda piores quando a 
jovem afirmou, em entrevista, que fazia parte de um 
culto satânico e que já havia matado mais 22 pessoas 
durante a adolescência.alasca, texas califórnia e 
carolina do norte são os estados onde cometeu al-
guns dos seus crimes. Miranda não atuava sozinha e 
tinha no seu marido, elyetteBarbour,  um cúmplice.
a vítima, que levou à captura dos criminosos, foi 

troyLaFerrar, de 42 anos. 

Miranda e troy encontraram-se no parque de esta-
cionamento de um centro comercial e esta ofereceu-
-lhe sexo em troca de 73 euros. o homem entrou no 
carro de Miranda e nunca mais foi visto com vida. o 
corpo foi encontrado horas mais tarde num beco da 
cidade de sunbury e os registos telefónicos do ho-
mem levaram a polícia até Miranda.
no início, a jovem declarou-se inocente mas mais 

tarde o marido assumiu que se tratou de um crime 
premeditado por ambos e que ele tinha sufocado a 
vítima com uma corda ao mesmo tempo que a mu-
lher o apunhalava.  no total, o homem foi esfaqueado 
20 vezes.aconselhada pelo seu advogado, Miranda 
continuou a declarar-se inocente até que, este fim de 
semana, em entrevista ao daily item, assumiu que 
cometeu o crime e fez saber que este não é um caso 
isolado.tudo começou quando Miranda foi violada 
pelo tio aos 3 anos. 
a jovem defende que desde esse dia tem problemas 

psicológicos graves o que a levou a entrar num grupo 
satânico aos 13 anos. a partir daí, já foram mais de 
22 as vítimas da jovem, que garante saber exatamen-
te onde estão enterradas.
o casal está agora sob avaliação psiquiátrica e o Mi-

nistério público já anunciou que vai pedir a pena de 
morte para os dois, que permanecem em celas sepa-
radas desde o dia da sua detenção.
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O cArnAvAl DO BrASil

O carnaval é a maior comemora-
ção popular do Brasil. O Rio 

de Janeiro ocupa a posição de maior 
destaque. O palco desta grande festa 
é o Sambódromo Marquês de Sapu-
caí, espaço construído especialmente 
para o desfile das Escolas de samba. 
A cidade se transforma num colo-
rido especial de luxo, beleza e agito 
incomum.
as escolas apresentam a cada ano te-

mas que versam sobre assuntos cultu-

rais dos mais variados não somente do 
Brasil, mas do mundo inteiro indo até 
os primórdios da humanidade. Vários 
ícones brasileiros foram homenagea-
dos pelas escolas de samba em carna-
vais anteriores como o cristo redentor 
e Foz do iguaçu, além de faraós, índios, 
personagens e culturas de diversos paí-
ses. como este ano a copa do Mundo 
será realizada no Brasil, os temas serão 
voltados mais para algumas personali-
dades como dorival caymmi, ayrton 
senna, Zico e temas globais como sus-
tentabilidade. o evento é transmitido 
para mais de 150 países.

Desfilam nos dias 2 e 3 de março de 
2014 a partir das 22 horas as 12 esco-
las de samba que compõem o grupo 
especial. são elas: império da tijuca, 
acadêmicos do grande rio, são cle-
mente, estação primeira de Mangueira, 
Acadêmicos do Salgueiro, Beija-flor 
de nilópolis, Mocidade independente 
de padre Miguel, união da ilha do go-
vernador, unidos de Vila izabel, impe-
ratriz Leopoldinense, portela e unidos 
do tijuca. além das escolas do grupo 
Especial desfilam também as escolas 
do grupo de acesso que almejam su-
bir para o grupo especial do próximo 
ano. as fantasias, os carros alegóricos 
utilizados são de riqueza inimaginável.
cada escola deve permanecer na pas-

sarela por 80 minutos, nem mais nem 
menos, sob pena de perderem pontos 

na classificação final. O número de fi-
gurantes em algumas escolas chega a 
5000 pessoas. estas apresentam uma 
batida mais rápida nos seus instrumen-
tos de percussão para acelerar o mo-
vimento dos foliões e poder manter a 
harmonia do conjunto.
as escolas de samba de são paulo 

têm destaque especial nesta festa na-
cional e se apresentam no sambódro-
mo do anhembi, espaço que é utilizado 
também para as corridas de Fórmula 1. 
As 7 escolas do Grupo Especial desfi-
lam neste ano a partir das 22 horas do 

dia 28 de fevereiro e 1 de março, atra-
vessando a madrugada. são elas: Lean-
dro de itaquera, rosas de ouro, X-9 
paulistana, dragões da real, acadê-
mico do tucuruvi, Vai Vai, tom Maior. 
Aqui também desfilam as escolas do 
grupo de acesso objetivando subir 
para o grupo especial do próximo ano.
o público em geral é atraído para a 

diversão desta festa, porém há aqueles, 
apreciadores de história, geografia e 
política de todos os tempos que dão o 
toque intelectual ocupando os camaro-
tes.
no carnaval de rua, confete e serpenti-

na marcam presença especialmente nas 
cidades do interior onde os desfiles são 
modestos. praças, espaços públicos e 
clubes são preparados para oferecerem 
divertimentos aos foliões com concur-
so de fantasias confeccionadas pelos 
próprios amigos da folia. carros ale-
góricos desfilam pelas ruas principais. 
tudo começou nas ruas com apresen-
tações simples onde crianças, jovens e 
adultos dividiam a calçada para ver o 
bloco passar.
Bahia, com seus trios elétricos, e 

pernambuco com o famoso Frevo, en-
tre outros estados, promovem um car-
naval muito animado. 
Para a realização dos desfiles das Es-

colas de samba dos grupos especiais, 
a logística começa no ano anterior com 
o desenvolvimento dos temas, fanta-
sias, carros alegóricos. uma equipe de 
desenhistas, mecânicos, costureiras, 
eletricistas, serralheiros, técnicos de 
som e diversos outros profissionais são 
contratados para preparar a escola para 
a competição, afinal, somente o Rio de 
janeiro movimenta mais de 500 mi-
lhões de dólares a cada carnaval.
e-mail: joao.daluz@terra.com.br 
site: www.familia.daluz.nom.br/autor

JOãO APARECIDO DA LUZ

TOrTA DE frAngO

rEcHEIO
1 ½ kg de peito de frango 
cortado em tiras; 1 ½ tablete 

de caldo de frango dissolvido em 1 ½ 
colher (sopa) de azeite; sal e pimenta-
-do-reino branca em pó a gosto; 5 co-
lheres (sopa) de amido de milho; ¾ xí-
cara (chá) de molho de tomate; 400 g 
de queijo cremoso; 1 pitada de colorau

mAssA
1 tablete de caldo de frango dissolvido 
em 80 ml de água; 1 colher (chá) de 
molho de pimenta vermelha; 500 g de 
farinha de trigo; 250 g de margarina; 1 
ovo batido; 400 g de queijo cremoso

rEcHEIO: Coloque numa ti-
gela 1 ½ kg de peito de frango 

cortado em tiras, 1 ½ tablete de caldo de 
frango dissolvido em 1 ½ colher (sopa) de 
azeite, sal e pimenta-do-reino branca em 
pó a gosto, 5 colheres (sopa) de amido 
de milho, ¾ xícara (chá) de molho de to-
mate, 400 g de queijo cremoso, 1 pitada 
de colorau, misture bem e reserve. mAs-
sA: Numa tigela coloque 1 tablete de cal-
do de caldo de frango dissolvido em 80 
ml de água, 1 colher (chá) de molho de 
pimenta vermelha, 500 g de farinha de 
trigo, 250 g de margarina e misture até 
formar uma massa homogênea. Abra a 
massa entre dois sacos plásticos e com 
2/3 da massa forre o fundo e a lateral de 
um refratário retangular (34 cm X 22 cm 
X 5 cm de altura). Pincele metade do ovo 
batido, adicione o recheio de frango (fei-
to acima) e cubra o refratário com papel 
alumínio apertando nas bordas. Vire o re-
fratário de ponta cabeça sobre uma assa-
deira e leve ao forno médio pré-aquecido 
a 200 °C por 1 hora e 10 minutos ou até 
a massa ficar dourada. Retire o refratá-
rio do forno, volte-o à posição normal, 
espalhe sobre o recheio 400 g de queijo 
cremoso, cubra com o restante da massa 
fechando bem as bordas, pincele o res-
tante do ovo batido, fure a massa com 
um garfo e leve novamente ao forno por 
+/- 30 minutos ou até dourar. Retire do 
forno e deixe esfriar. Sirva em seguida.
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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 

minha esposa e eu es-
tamos muito conten-
tes com o trabalho do   
sHAmAN. Quando con-
sultámos o sHAmAN  
estávamos a ponto de 
perder a nossa casa e 
tivemos um acidente 
de carro, onde também 
perdemos o nosso car-
ro e a minha esposa 

partiu um braço. Vimos o sHAmAN 
e ele viu que todos esse problemas 
eram causados por uma bruxaria que 
nos rogaram no nosso país, para que 
nos acontecesse, mal em tudo.Nem 
queria acreditar. muito obrigado pela 
tua ajuda.            AlAN E sAmANtHA

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.

Dou graças a Deus por 
ele ter posto este sHA-
mAN INDIO no meu ca-
minho, que com seus 
poderes e virtudes 
amazónicas, repoz paz 
e tranquilidade no nos-
so lar. sempre fomos 
um casal invejado. As 

pessoas, a cada ocasião, tentaram de 
nos separar, e destruír o que conse-
guimos com tanto empenho. Eu, so-
bretudo não queria o perder, nem o 
meu lar nem a minha esposa.Visitei o 
sHAmAN, e viu imediatamente as más 
energias que andavam à nossa volta. 
Ele fez uma limpeza e fortaleceu o nos-
so lar.muito obrigado. 

frANcO guIllEN

Hoje em dia sou a mu-
lher mais feliz do mun-
do, porque graças a este 
sHAmAN, realizei o meu 
sonho de casar-me com 
o homem ideal. Quando 
visitei o sHAmAN, a re-
lação com o meu noivo, 
não ia bem.
Há 8 meses que estáva-

mos separados, e pensei que não havia 
remédio. No entanto as runas brasileiras 
indicaram ao ao sr Indio que a ex dele, 
Amanda, estava a fazer-le rituais negros 
para que nós tivessemos problemas. O 
sHAmAN  livrou-nos desse mal umas 
sessões espirituais e no dia de sÃO VA-
lENtIm, tivemos o nosso casamento na 
Igreja. Obrigado. 

sANDrA
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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 

EstE sHAmAN ocupou-se 
de curar o meu corpo,depois 
de muito sofrer.

Ele mostrou-me a cara do 
meu primo,num espelho. 
Ele tinha enterrado uma 
foto e cabelo, para que se 
realizassem as escrituras 

do meu rancho.
Dou graças a Deus e a este sHAmAN que 
sabe e cumpre.mil graças. ANA tulIA

TESTEMUnhOS rEAiS

sorrir, assim como faço eu 
e minha mulher é o que de-
sejo a todos. Dou graças a 
este Indio, que com suas re-
zas e rituais, curou a minha 
mulher de um mal que lhe 
tinha feito a minha ex mu-
lher, por inveja e ciumes.
Hoje somos um par muito 
feliz da vida e muito gratos 
ao shaman. rObErtO gIl

Atraio, amarro 
e submeto o 

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

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

Hoje em dia sou a mu-
lher mais feliz do mun-
do, porque graças a este 
sHAmAN, realizei o meu 
sonho de casar-me com 
o homem ideal. Quando 
visitei o sHAmAN, a re-
lação com o meu noivo, 
não ia bem.
Há 8 meses que estáva-

mos separados, e pensei que não havia 
remédio. No entanto as runas brasileiras 
indicaram ao ao sr Indio que a ex dele, 
Amanda, estava a fazer-le rituais negros 
para que nós tivessemos problemas. O 
sHAmAN  livrou-nos desse mal umas 
sessões espirituais e no dia de sÃO VA-
lENtIm, tivemos o nosso casamento na 
Igreja. Obrigado. 

sANDrA

sENHOr sHAmAN IN-
DIO, hoje, minha esposa 
e eu, queremos dar-te 
graças por nos ter livra-
do de esses espíritos 
negros que nos perse-
guiam.  com os caracóis 
brasileiros o sHAmAN 
detectou que onde vivia-
mos antes,faziam bruxa-
ria e foi aí que adquiri-
mos essas más energias 

e espiritos malinos. O sHAmAN INDIO 
fez-nos uma limpeza geral e ao nosso lar.
Agora sentimo-nos livres ,meu esposo e 
eu estamos felizes e abençoados. A minha 
esposa está grávida de 2 meses e meio e 
esperemos que nos possa ajudar sempre.
Obrigado.               fElIcIA guADAlupE
                                    E gErmAN guErIN

Nunca perdi a esperança, 
pois sabia que este sHA-
mAN se o levasse a minha 
casa,retirava o mal que havia 
no meu lar, veria a verdade e 
perderia o ódio que tinha pe-
los meus filhos. Hoje somos 
felizes e unidos com amor. 

DOrA lOpEz
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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 mtl
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366

HOrárIO DE AtENDImENtO
2ª-feira 9H00-12H30  |  13H00-15H30
3ª-feira 9H00-12H30  |  13H00-15H30
4ª-Feira  9H00-12H30  |  13H00-17H00
5ª-Feira 9H00-12H00  |  13H00-15H30
6ª-Feira 9H00-13H00
sEcÇÃO VIsA
3ª-Feira 13H00-14H00
5ª-Feira 13H00-14H00

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
25 DE FEVEREIRO DE 2014
1 EURO = CAD 1.529820

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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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 renova-
do 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 sema-
na), 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

precisa-se de costurei-
ra com experiência em 

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

favor ligue para:
stella

 514-277-4761

empregoS
Casal responsável para tra-
balhar no “Gentleman Farm” 
(Saint-Sophie). Viver lá; 1,5 
Hectares de terra, 39 km de 
distância de Montreal; aco-
modações  incluídas (numa 
casa privada);  Manutenção 
da Terra, pequenas renova-
ções, limpeza, etc. Mais de-
talhes durante a entrevista.

por favor, enviar 
currículo para Krista

krista@cifproperties.com
ou tel.: 514-288-7752 #221

m E m o R a N d u m
1º aniversário

mArIA pErEIrA VIcENtE
1928-05-03 a 2013-03-01

Foi há um ano que perdemos uma 
mãe, avó, amiga, e mentor. Ela 
era o pilar de nossa família, perde-
mos sua sabedoria, suas palavras 
de conforto, o seu sorriso. Todos 
que a conheciam, sabiam da sua 
generosidade, sempre colocando 
as necessidades dos outros antes 
de suas próprias necessidades. 
Sua família era o seu maior tesou-
ro. Você agora é o nosso anjo da 
guarda. Você estará para sempre 

em nossos corações. Que Deus lhe conceda a paz eter-
na. Obrigado a todos pelo apoio que tem nos mostrado 
ao longo deste ano. 
O amor é a asa que Deus deu à alma para que ela suba 
até ele.  Michelangelo
Seus filhos, netos e bisnetos.
Haverá uma missa na igreja de Santa Cruz, no sábado 
1 º de março, às 18h30 em sua memória.

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

†

†

ANgElINA pImENtEl
Faleceu em Laval no dia 22 de feve-
reiro a Sra. Angelina Pimentel, natu-
ral de Ponta Garça, S. Miguel, Aço-
res, com 92 anos de idade. Esposa 
do já falecido José Couto
Deixa na dor seu afilhado Américo 
Couto (Madalena Luis), sobrinhos, 
sobrinhas, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a 
cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
2159, boul. st-martin este, laval
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino martins
Missa de corpo presente foi segunda-feira, dia 24 na 
igreja de Nossa senhora de Fátima e foi a sepultar no 
cemitério ST-Elzear em Laval.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem-Hajam.

ANtóNIO OlIVEIrA
Faleceu em Montreal com 85 anos de 
idade o Sr. António Oliveira, natural de 
Caldelas, Amares, Portugal, esposo 
da já falecida Maria da Costa. 
Deixa na dor seus filhos (as): Angeli-
na (Luis Camara), Domingos, Aurora 
(Nicola D’Amico), Alexandre (Marília 
Silva), Tina, Rosa (Manuel Torres), 
Elizabeth, Délia, José assim como 
seus 16 netos e 8 bisnetos, suas ir-
mãs, cunhados, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean talon este, montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino martins
O velório terá lugar sábado dia 1 de Março das 14h00 às 
17h00 e das 19h00 às 22h00 e no domingo às mesmas 
horas. O funeral será segunda-feira às 10h00 na igreja 
Santa Cruz. Irá a sepultar em cripta no Mausoléu de St. 
Martin, Laval.
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia 
no domingo 7 de março às 11h30.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem-Hajam.

bAr cHAmps
Precisa-se de cozinheira 
especializada em cozinha 
tradicional portuguesa com 
experiência.

514-987-6444

Senhora com experiência 
disponível para cuidar de 
idosos. A tempo inteiro ou 
parcial.

Aurora rodrigues
514-272-0727
514-922-7827

SerViço

Aluga-se um quarto em St-
-Michel de preferência para 
uma senhora de meia ida-
de. 

438-380-4235

Companhia de “Térrase-
ment” bem estabelecida 
está a procura, o homem 
de confiança com experiên-
cia apenas, Pavers, muro e 
asfalto. 

514-578-4127

Precisa-se de um opera-
dor de escavador com ex-
periência com licensa de 
class 1 e 3 se possível.

514-578-4127

MOrrEU MáriO cOlUnA
Mário Esteves Coluna, antigo internacional 

português, nascido em Moçambique, tinha 
78 anos e estava internado desde domingo no Ins-
tituto do Coração, na capital moçambicana.

o antigo capitão do 
Benfica e da seleção 
lusa já tinha estado in-
ternado naquela unida-
de em 2012, depois de 
ter sofrido um ataque 
cardíaco.
nascido em inhaca, 

Moçambique, a 6 de 
agosto de 1935, coluna 
conquistou a taça dos 
campeões europeus 
em 1961 e 1962 - com 
um golo em cada final 
-, foi campeão nacional 
10 vezes e conquistou 
a taça de portugal em 

sete ocasiões ao serviço do Benfica, clube que repre-
sentou entre 1954 e 1970, fazendo 525 jogos oficiais.
com a camisola da seleção portuguesa, efetuou 57 

jogos e marcou oito golos, envergando a braçadeira 
de capitão quando Portugal foi terceiro classificado 
no Mundial de 1966, em inglaterra, que ainda hoje 
continua a ser a melhor classificação lusa em cam-
peonatos do Mundo.
Em Moçambique, no início da carreira, alinhou 

pelo Desportivo de Lourenço Marques, tendo en-
cerrado o percurso como jogador no Estrela de 
Portalegre (1971/72), depois de uma época no 
Olympique de Lyon, em França.

Aluga-se 41/2 na área de Vi-
lleray, rua tranquila. Perto 
de todos os serviços e do 
metro Fabre. Grandes jane-
las, chão de madeira e duas 
varandas. Cozinha e quarto 
de banho renovados.

514-233-1997
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SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONtAIs: 1. Noz, Eletivo. 2. Em, Elixir. 3. Obeso, Plano. 4. Rim, Mu, Ror. 5. 
Cotovelo, Ao. 6. Olé, Sul. 7. Um, Ascoroso. 8. Ver, Pá, Eta. 9. Alise, Flora. 10. Porfia, 
Ar. 11. Atalaia, Oro. VErtIcAIs: 1. Neo, Chuvada. 2. Ombro, Mel. 3. Eito, Ripa. 4. 
Esmola, Sol. 5. Elo, Véspera. 6. Li, Me, Cá, Fi. 7. Expulso, Fia. 8. Til, Ourela. 9. Irar, 
Loto. 10. Noa, Sarar. 11. Odoroso, Aro.

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 27 DE fEvErEirO
- vAlTEr hUgO MãE pArTicipOU
nO círcUlO DE lEiTUrA “liSEz l’EUrOpE”
- nOiTE DE fADO nA cASA DOS AçOrES

SáBADO 1 DE MArçO
- rEnOvEi A cASA... à pOrTUgUESA
- BAncO nATiOnAl, cAMpAnhE rEEr

bell fibe: 880 | Videotron: 255

HOrIzONtAIs: 1. Desprezível. Termine. 2. Grande cão 
de fila. Atuar. 3. Ato de citar o touro. Esta coisa ou estas 
coisas. 4. Indivisível. Originário, proveniente. 5. Isolado. 
Cólera. Curso de água natural, mais ou menos cauda-
loso. 6. Abrasado, inflamado. Lugar público, cercado de 
edifícios. 7. Junta. Camareira. A unidade. 8. Cognado. 
Além disso. 9. O que professa a arte dramática. Dar 
asas a. 10. Cada um dos elementos de uma coleção. 
Sete mais um. 11. Fruto da amoreira e de algumas es-
pécies de silvas. Grande artéria que nasce no ventrículo 
esquerdo do coração e a partir da qual o sangue arterial 
é conduzido a todo o corpo.
VErtIcAIs: 1. Rejeição. Videira. 2. Que não faz dano. 
Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras relações. 
3. Dilatado. A parte que fica do cacho esbagoado. 4. 
Nome da letra L. Desobrigar. 5. Redução em próclise 
de Santo ou São. Discurso. Contr. da prep. a com o art. 
def. o. 6. Vertigem. Tenebroso. 7. Sétima nota da escala 
musical. Devoto. Imposto Automóvel (abrev.). 8. Pessoa 
teimosa, aferrada a antigas ideias e velhos costumes e 
difícil de satisfazer, depreciando tudo. Ação. 9. Ânsia da 
morte. Cheiro agradável. 10. Exprime a ideia de dois, 
duas vezes (pref.). Qualidade do que é doce. 11. Equí-
voco. Desejaria.

rOBOcOp
Em 1987, Paul Verhoeven impressionou o mun-

do com Robocop - O Policial Do Futuro, sáti-
ra social repleta de violência e efeitos especiais de 
ponta, cujo principal objetivo era entreter. Vinte e 
sete anos depois, o brasileiro José Padilha (Tropa 
De Elite) dirige o remake com tom muito mais sé-
rio e político, disfarçando a crítica ao sistema sob 
ótimas cenas de ação, mas sem trazer de volta a 
diversão característica da franquia.
em 2028, os estados unidos reforçam sua posição 

como polícia do mundo com o uso de robôs de com-
bate em países estrangeiros. claro que o senado nor-
te-americano não acha que seus cidadãos devam se 
sujeitar ao controle de drones, por isso as máquinas 
são proibidas. essa decisão é péssima para a corpo-

ração omnicorp. com previsão de bilhões em lucros 
e apoiado por programas de tV de extrema direita, 
raymond sellars (Michael Keaton), ceo da com-
panhia, decide fazer a jogada de marketing perfeita 
– colocar um policial numa máquina para mudar a 
opinião pública. o remake aborda melhor as questões 
morais de se transformar um homem em robô. são 
longos minutos de reflexão sobre a situação de Alex 
Murphy (joel Kinnaman), nos quais ele tenta se ajus-
tar à nova realidade e, diante da triste verdade de sua 
condição, pede para morrer. tratado como produto 
pela corporação e com a data de lançamento se apro-
ximando, sellars exige que dr. dennett norton (gary 
oldman), responsável pelo projeto, conserte os pro-
blemas. assim, aos poucos, a humanidade do deteti-
ve é suprimida transformando-o em um ser autômato.
diferente do original, a família do policial tem gran-

de destaque na trama, afinal a Omnicorp e o próprio 
robocop precisam lidar com eles. conforme é dis-
tanciada de Murphy, clara, esposa do ciborgue, se 
volta contra a corporação. o problema é que a atriz 
abbie cornish é limitada para um papel tão emotivo. 
ela faz um trabalho apenas razoável e não acrescenta 
nada às cenas nas quais participa.
ao menos, o resto do elenco garante boas atuações. 

Keaton claramente se inspira em steve jobs para dar 
profundidade ao ceo da omnicorp. samuel L. ja-
ckson rouba a cena como apresentador de tV muito 
semelhante ao sensacionalista Fortunato, de tropa 

de elite 2. Kinneman tem cenas bastante emotivas 
mesmo sem conseguir mexer nada além do rosto. 
entretanto, o personagem de gary oldman é o mais 
interessante do remake, sempre em luta entre a mora-
lidade de seus atos e a pressão da corporação.
essas questões atualizam muito bem a história para 

o século XXi. além disso, de robocop se espera 
grandes cenas de ação, com o protagonista atirando 
em todo e qualquer suspeito. e isso padilha faz mui-
to bem. Óbvio que a violência nos anos 80 permitia 
exageros que hoje são limitados pelo politicamente 
correto, então o policial do futuro usa arma de cho-
que e não balas de verdade na maioria dos casos. 
Mesmo assim, o espírito de chutar a porta e entrar 
atirando foi mantido, embora o tom de sátira tenha 

sido substituído pelo drama.
o que incomoda é o aspecto clean de detroit. a de-

cadência desapareceu e, embora a cidade esteja falida 
na vida real, no longa parece um ótimo lugar para se 
viver. o discurso de que o local é o mais violento da 
América não faz sentido, afinal tudo que vemos são 
alguns crimes organizados pela mesma quadrilha e 
um pouco de corrupção policial. com isso, a questão 
da necessidade de drones patrulhando as ruas das ci-
dades norte-americanas perde impacto e a premissa 
básica se mostra rasa.
Mesmo com esse problema de ambientação, a pro-

dução mantém o interesse do público com o bom 
uso da tecnologia. exemplo disso é a forma como o 
ciborgue utiliza feeds de câmeras espalhadas pelas 
ruas para encontrar suspeitos - sistema inspirado pela 
série de tV person of interest. isso funciona muito 
bem na tela e explica como o policial encontra rapi-
damente seus alvos – no original, ele simplesmente 
aparecia no lugar do crime sem mais explicações.
robocop é muito melhor e mais inteligente do que 

se esperava: padilha consegue imprimir sua marca 
na direção e cria narrativa empolgante sem deixar de 
lado seu discurso moral e político. porém, isso não 
muda o fato de que não era necessário refazer o clás-
sico de Verhoeven. o brasileiro faz boa estreia em 
Hollywood e deve agradar aos espectadores, mas seu 
longa não impressiona o bastante para marcar uma 
geração.

Um alentejano apanha um comboio para ir ao Porto e 
senta-se ao lado de um senhor muito bem vestido. O 
alentejano começa a olhar e pergunta: - Por acaso você 
nunca apareceu na televisão? Ao que o Sr. responde: - 
Sim, eu costumo ir a muitos concursos de cultura geral 
e por isso o Sr. deve-me conhecer daí. Como a viagem 
vai ser longa, você por acaso não quer fazer um jogo 
comigo? - Pode ser. - Respondeu o alentejano. - Então 
fazemos assim: como eu tenho mais cultura que o Sr., 
você faz-me uma pergunta sobre um assunto qualquer e 
se eu não souber responder, dou-lhe 50 euros. A seguir 
faço-lhe eu uma pergunta e se não souber a resposta, 
dá-me só 5. Concorda? - Vamos a isso. - Respondeu 
o alentejano confiante. - Então eu faço-lhe a primeira 
pergunta. Diga-me o nome da pessoa que escreveu “Os 
Lusíadas”, aquele poeta só com um olho, que dignificou 
Portugal? O alentejano começa a pensar e passados al-
guns instantes diz: - Nã sei. Ê nã sei leri. - A resposta era 
Luís de Camões. Dê-me os mil escudos e faça-me uma 
pergunta qualquer. - Tomi. Bem, qual é o animali que 
se o encostar a um chaparro sobe-o com quatro patas 
e desce-o com cinco patas? - Olhe, essa nem eu sei. 
- Respondeu o homem muito admirado. - Então passe 
para cá os 50 euros. - Tome. Mas agora diga-me, que 
animal é esse? - Tamém nã sei. Tome lá 5.

Precisando de mais um piloto para a sua frota de aviões, 
uma empresa comercial lisboeta pôs um anúncio no 
jornal pedindo candidatos. Entre outros, aparece um 
alentejano. Eis o conteúdo da sua entrevista: - Então 
o senhor tem brevet de pilotagem? - Tenho o queim? 
- O senhor sabe pilotar aviões? - Nã senhori. - Percebe 
alguma coisa de coordenadas de voo? - Nã senhori. - 
Sabe, ao menos, falar Inglês? - Nã senhori. - Então o 
que é que veio cá fazer? - Ê vim cá dzêri, pá nã conta-
rem cá comigo!
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aquilo que mais a impressionava enquanto criança 
- e o encanto pelo artesanato já aí estava presente. 
o trabalho em cestaria, naquela época excutado por 
ciganos, foi a sua primeira inspiração. rosa pegou no 
barro e decidiu reproduzir este povo no ofício quoti-

diano. este seria o começo de uma vida inteira passa-
da a criar, a sonhar e a representar.
Rosa Ramalho exerceu a sua amada profissão até 

poucos meses antes de falecer, a 24 de setembro de 
1977, na cidade do porto.
Morreu a mulher da aldeia, a senhora que ao longo 

de 90 anos foi barrista, vendeu bonecos em feiras e 
romarias e soube conquistar a estima de muitos ad-
miradores e artistas. Ficou o fruto da sua inesgotável 
criatividade e impressionante capacidade de expres-
são e visualização: cruxifiços moldados de inocente 
feitura mas profundo sentimento e expressividade, e 
seres estranhos e fantásticos com os quais rosa “so-
nhava em menina” e aos quais soube dar uma origi-
nal e renovada mística, que reavivaram esta secular 
tradição bonequeira, que desde sempre se distinguiu 
na olaria portuguesa.
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cooRdENado poR José pEREiRa

figurAS de portugAl: 
rOSA rAMAlhO

Rosa Ramalho é talvez a mais emblemática re-
pre-sentante da olaria tradicional barcelense, 

que leva o nome de Portugal além fronteiras.
nascida a 14 de agosto de 1888 em são Martinho de 

galegos foi baptizada de rosa Barbosa Lopes, mas 
foi como rosa ramalho que se tornou conhecida. 
Mulher simples e humilde, rosa começou a modelar 
o barro com apenas sete anos de idade, dando início 
a uma tradição familiar, que hoje perdura no gosto e 
jeito da neta. na verdade, os seus progenitores nada 

tinham a ver com a máteria-prima com a qual rosa 
recriaria o mundo à sua maneira e olhar, mas foram, 
possivelmente, eles que lhe legaram a habilidade de 
mãos - seu pai era sapateiro e sua mãe tecedeira.
a tradição da barrística por terras barcelenses já 

vinha, porém, de longe mas rosa dedicou-lhe a sua 
vida e doou-lhe novo fôlego e projecção. a menina 
minhota tornou-se oleira quando decidiu reproduzir 

caNtiNHo da poEsia

amoR sENtimENto
DE LUZ 

 
amor é uma palavra pequenina.

Que no mundo reflete sentimento de luz...
isso porque aquele que foi deus

e se fez homem
o pregou antes de passar...

...por morte e morte de cruz.
jesus esse divino pelegrino

Que o expressou
e o extraia de seu santo coração

Queria que o homem
o exercitasse para que no mundo

existisse mais paz
e mais compreensão.

 
Mas o homem

dentro do que penso
pouco ou nada

o exercitou
ao invés de exercitá-lo

com carinho...
Fazendo tudo que jesus

ensinou...
o mesmo o expulsou.

Vivaldo Terres
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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

lUDMilA AgUiAr
Salta logo aos olhos que a Ludmila Aguiar é 

uma jovem decidida, disposta a conquistar o 
seu lugar ao sol. Quem a vê  deambular, desen-
volta, pelas instalações do hotel Dix (Ten), ali na 
esquina do Boul. St-Laurent com a Sherbrooke, 
onde é a directora de vendas, não pode deixar de 
reparar na sua postura voluntariosa e determi-
nada.
nasceu em Maio de 1977, em Montreal, no pla-

teau, como ela gosta de mencionar, o que quer dizer 
no Bairro português, para sermos mais bairristas e  
para melhor compreensão por parte das nossas gen-
tes.
«cresci até aos catorze anos no plateau, altura em 

que os meus pais decidiram comprar casa em Laval.
os meus pais chegaram muito novos a Montreal 

e são os dois de s. Miguel. já se namoravam nos 
açores e casaram aqui. a minha mãe tinha dezas-
sete anos quando eu nasci, aos vinte e três anos já 
tinha três filhas.
andei na escola primária saint enfant jesus, no 

plateau. guardo muitas memórias agradáveis da 
infância. Havia muitas crianças portuguesas, gos-
távamos de brincar muito na rua.» olhos nostálgi-
cos, passa os dedos pelos cabelos longos e frisados. 
«Quando penso na minha infância, recordo logo  o 
filme “Manuel, le fils emprunté”, por causa das ima-
gens, das crianças a brincarem na rua, as pessoas 
sentadas à porta das casas. então no verão adoráva-
mos porque ficávamos na rua até às tantas  da noite, 
havia uma camaradagem entre os vizinhos, era mui-
to interessante, coisa que perdemos quando fomos 
viver para Laval. Mas mesmo depois continuámos a 
fazer quase toda a nossa vida aqui no plateau, a es-
cola, as compras, cada vez que me perguntam donde 
sou, eu digo que sou do plateau.
em casa falava-se sempre português, o meu pai 

não queria que perdêssemos a nossa cultura e a nos-
sa língua. Quando alguma das nossas amigas por-
tuguesas ia lá a casa, o meu pai avisava-a logo para 
só falar português. Quando somos miúdas achamos 
isso um bocado chato mas hoje acho que fez muito 
bem. tenho primos que vivem nos estados unidos 
e só falam inglês, quando cá vinham visitar-nos nem 
conseguiam comunicar com a minha avó, era triste. 
eu sempre mantive uma  boa relação com a minha 
avó porque conseguia falar com ela, enquanto que 
para eles era como se fosse uma pessoa estranha, a 
relação era muito diferente.»
pelo modo insistente com que fala da avó, aperce-

bemo-nos do carinho que as unia, por isso insisti-
mos para que aprofunde um pouco mais esse mundo 
dos seus afectos. solta uma gargalhada curta, ner-
vosa, há lágrimas que lhe saltam aos olhos e que 
limpa com a ponta dos dedos, fixa o olhar no tecto 
para se recompor.
«Vão-me fazer chorar, é difícil falar dela», conti-

nua, com voz embargada.«como ela faleceu há um 

ano, ainda está muito fresco. eu tinha uma relação 
muito próxima com a minha avó, eu e as minhas 
irmãs, pelo facto de que ela viveu sempre aqui, em 
Montreal connosco, era normal estarmos sempre 
em casa dela. deixou-nos muitas tradições açoria-
nas, como a sopa de safio, a massa sovada, as ma-
lassadas, o polvo da consoada, o presépio no natal.» 
as lágrimas, rebeldes, continuam a humedecer-lhe 
o rosto. «Hoje em dia, tenho muito orgulho em ser 
açoriana porque a minha avó conseguiu transmitir-
-me parte da sua cultura, também certas palavras 

que ela utilizava e que não são muito correntes, por 
exemplo, a minha avó não dizia o passeio, dizia o la-
driz, “então, mulher, não sabes o que é um ladriz?”, 
espantou-se quando eu lhe ouvi a palavra a primeira 
vez e não a compreendi. também havia tudo aquilo 
que ela nos contava, as histórias da família, como 
quando nos falava da mãe dela que engravidou vinte 
cinco vezes, enfim muitas histórias de antigamente, 
da pobreza, da vida difícil daquele tempo. a minha 
avó era uma pessoa muito orgulhosa, gostava de 
vestir bem, de se maquilhar, nunca aceitou a idade 
que tinha, tinha setenta anos mas era como se tives-
se cinquenta. como era assim, pensávamos que iria 
durar para sempre. nós, as três irmãs, quando ago-
ra falamos dela, queremos fazer as coisas que ela 
fazia, queremos todas aprender como se faz massa 
sovada, como se fazem malassadas. acho que isso 
é importante para mim porque vivo em Montreal, 
Québec, mas a minha cultura é muito portuguesa, 
sinto-me acima de tudo  portuguesa.»
para tentar compreender esta evolução identitária, 

voltámos atrás, aos verdes anos da vida de estudan-
te.

coNtiNuaÇÃo Na pRóxima EdiÇÃo

DiSlATES lUSiTAnOS i
HéLio bERNaRdo LopEs

Num destes dias, com aquela lucidez que mundial-
mente se lhe reconhece, noam chomsky veio 

dizer-nos o que todos sabemos mas a nossa Maioria-
-governo-presidente desmente, um pouco ajudada pe-
los políticos do ps, dirigentes atuais ou não: as medidas 
de austeridade na europa estão a funcionar muito bem 
para os bancos, mas estão a esmagar as populações dos 
países mais fracos. e conclui, suportando-se na sua ca-
pacidade de apreciação: está-se na presença de uma ver-
dadeira luta de classes, protagonizada pelos defensores 
da austeridade.
eu mesmo pude já escrever isto nestas páginas, quan-

do por vezes diversas expliquei a minha perceção, pelo 
meio da década de oitenta do passado século, ao nível 
de gente católica da classe social mais elevada, no sen-
tido de se voltar a criar pobreza vasta no país e junto 
dos portugueses. Cheguei mesmo a exemplificar, creio 
que com clareza, as consequências, para aquela classe, 
da escolaridade obrigatória e gratuita até ao décimo se-
gundo ano.
embora a nossa Maioria-governo-presidente persis-

ta em negar, a grande verdade é o que nos diz noam 
chomsky: a austeridade é a pior política possível du-
rante uma recessão. uma evidência tão lídima, que a 
união europeia, logo após o surgimento da crise, o que 
aconselhou e exigiu foi o endividamento público – no 
nosso caso, vinte e sete mil milhões de euros –, a fim de 
aumentar a liquidez. Bom, o resultado foi o volte-face 
ao fim de uns meses, já com a exigência diametralmente 
oposta, que nos conduziu ao atual desastre.
e tal como Barack obama já havia referido no dis-

curso sobre o estado da união, também chomsky nos 
aponta agora que, nos estados unidos, o problema do 
ensino privado está a agravar-se devido ao valor exces-
sivo das propinas. É uma realidade conhecida, muito 
em especial, quando se tem família norte-americana. de 
resto, por cá, com a nova ideia dos decos, pepes e Lie-
dsons para o ensino superior, de molde a que as corres-
pondentes instituições consigam propinas, nesses casos, 
da ordem de cinco mil euros anuais – ou mesmo mais 
–, diminui-se o número de lugares para portugueses, já 
a minguar por via da pobreza e da miséria crescentes. a 
grande maravilha da democracia...
Por fim, Chomsky aborda o caso da Segurança Social, 

salientando que esta está a ser atacada pelos mesmos 
motivos que o dos empréstimos para pagar propinas, e 
concluindo com esta evidência: não há qualquer justifi-
cação económica para o que se está a fazer com a se-
gurança social, porque está em muito boa forma, e com 
alguns ajustes, poderia prolongar-se indefinidamente. 
uma evidência de que os nossos jornalistas e comenta-
dores fogem a toda a prova. e mais: a doutrina neolibe-
ral, nos estados unidos, não está muito longe do totali-
tarismo. uma evidência já por mim exposta vezes sem 
conta. Muito mais inteligente que a nossa, e também 
bem mais patriota e determinada, é a classe política da 
islândia. depois de recusar pagar uma dívida que não 
era dos islandeses e de apresentar o primeiro-Ministro a 
juízo, eis que se determinou agora a abandonar a inten-
ção de aderir à (famigerada e decadente) união euro-
peia. para que venha a ter lugar uma outra candidatura 
à (famigerada e decadente) união europeia, terá de ter 
lugar, primeiro, um referendo. um outro povo e, por aí, 
com dirigentes com um nível que não existe entre nós. 
em contrapartida, em portugal vive-se agora o grau 
zero da política, com a apresentação de Miguel relvas 
para liderar o conselho nacional do psd. está nesta 
realidade bem patente o modo desinteressada e pouco 
moralizador e exigente como os portugueses vivem a 
nossa dita democracia. porque se os portugueses tole-
ram tudo e umas botas mais, os dirigentes do psd, e 
mesmo dos restantes partidos, conhecem isso muitíssi-
mo bem, pelo que toca de seguir em frente e sem pensar 
em problemas. imagino facilmente o que se não virá um 
dia a saber, por via de uma qualquer outra WikiLeaks, 
sobre os telegramas enviados de Lisboa para as grandes 
chancelarias do Mundo ao redor deste caso...

Continuação na próxima edição
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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

REgREsso a casa: um diáRio aÇoRiaNo

ExErcíciOS SOBrE
O BEM E O MAl

Terra Chã, 13 de Janeiro de 2014
“Hannah arendt”, ontem à noite, no videoclube – 

e, de novo, um respeito imenso por aquela honesti-
dade intelectual, por aquela coragem e por aquela 
capacidade de ver mais longe. independentemente 
da tímida tentativa de absolvição de Heidegger, fica 
a visão de génio sobre o Mal, em que aliás arendt 
viria depois a trabalhar até ao final: mais perigosa 
ainda do que a maldade de um homem só, ou de um 
indivíduo, é a do sistema que permite a esse homem 
demitir-se de ser uma pessoa. numa palavra: buro-
cracia. a mim, assustou-me sempre menos a imo-
ralidade do que a amoralidade. a desumanização, 
sim: a desumanização é o maior de todos os riscos 
que esta espécie corre. e talvez desse ponto de vis-
ta, enfim, possamos dizer que estamos menos em 
perigo do que há algumas décadas. talvez.

Terra Chã, 14 de Janeiro de 2014
No fim, nem eram precisas palavras: bastavam 

aquelas lágrimas e a história que contavam. da in-
fância pobre ao topo do mundo, da tenacidade indi-
vidual à aprendizagem do colectivo, das namoradas 
ao pai que morreu, do sporting ao Manchester e do 
real Madrid à selecção, do talento único na histó-
ria do futebol português e das mil e uma responsa-
bilidades familiares assumidas aos ressentimentos 
gerados entre adversários (até entre compatriotas, 
provavelmente até entre colegas de equipa) ao lon-
go de dez anos ao mais alto nível – tudo isso se con-
centrava naquelas lágrimas de cristiano ronaldo, 
ao receber a Bola de ouro para o melhor futebolista 
do mundo.

ronaldo é um homem, e eu não tenho certezas 
sobre quantos de nós se poderão reclamar tan-
to. Quanto ao resto, houvesse justiça no mundo e 
a eleição não passava de uma formalidade. Foi o 
que aconteceu: o dito cr7 teve sobre o rival Lionel 
Messi mais do dobro da vantagem deste sobre Fran-
ck ribéry. Mas vale a pena lembrar, para melhor 
entender o mundo, que foi precisa uma campanha, 
e que essa campanha não pôde dispensar-se sequer 
da chantagem emocional.

talvez ronaldo tivesse ganho mesmo sem as po-
lémicas da pepsi e, em particular, de joseph Blatter. 
o playoff de acesso ao Mundial, entre portugal e 
suécia, foi tão impressionante quanto isso. Mas o 
madeirense é, em todo o caso, demasiado talento-
so, demasiado bonito, demasiado rico e demasiado 
bem-sucedido entre as mulheres para não ser odia-
do pelos outros homens.

não acredito que, sem essas indignaçõezinhas que 
a internet transformou em casos de vida ou morte, 
tivesse ganho por estes números. o que, não dizen-
do grande coisa sobre o jogador, diz imenso sobre 
a espécie.

recuperei, por estes dias, o prazer de ver televisão, 
por via de uma série neo-zelandeza que já aí anda 
há umas semanas e continua a melhorar – mesmo 
na dimensão autoral, e inclusive se jane campion 
entregou entretanto a direcção ao colaborador gar-
th davis.
“nas Margens do paraíso” não é realista, mas é 

plausível. das paisagens de uma nova Zelândia 
mística e exuberante emergem monstros-demasia-
do-monstruosos, só que esses monstros têm rosto 

de homem e metem de facto medo.
Há nela alguma coisa de O “Piano”, o brilhante fil-

me de 1993 que catapultou a cineasta para o topo das 
preferências da indústria (e a cujas manobras de se-
dução veio a resistir sempre, já agora) e um pouco 
também de “twin peaks”, de david Lynch (1990), 
embora apenas no que diz respeito à primeira metade 
não-espírita.
elizabeth Moss, a actriz principal (e já vencedora 

nos globos de ouro), é um daqueles casos abençoa-
dos em que à escassez de beleza corresponde um su-
perávite de sensualidade. e tudo o resto é atmosfera: 
os silêncios, os segredos, um modo sumptuoso de 
filmar aquele lago e de sugerir que o Mal continua a 
esconder-se, afinal, entre a beleza.
passa na rtp2 e tem sido uma das melhores novi-

dades da estação fria.

Terra Chã, 15 de Janeiro de 2014
o carlos alberto alves comemora cinquenta anos 

de escrita para jornais e pediu-me um texto alusivo. 
escrevi-o com honestidade:

talvez fosse natural esperar de mim que dissesse 
o quanto aprendi com Carlos Alberto Alves no fim 
da adolescência, muito antes de ainda de me tornar 
jornalista profissional, quando, primeiro com Mário 
rodrigues e depois com ele próprio, me iniciei nisso 
de escrever nos jornais. sim, posso dizê-lo: aprendi 
muito.
Mas com tudo o que então acontecia à minha volta, 

como é próprio das crianças, eu apreendia. na verda-
de, foi já homem feito que eu vim a receber do carlos 
alberto a maior de todas as lições. estava em meio 
de mudanças profundas na minha vida, a caminho do 
regresso aos açores e desejoso inclusive de deixar 
em definitivo de ser jornalista para me dedicar a tem-
po inteiro à literatura, quando tornei a olhar para o 
seu trabalho.

no passado, carlos alberto revelava um faro pela 
notícia e um gosto pela história em geral que impres-
sionaria qualquer um. Hoje, carlos alberto já nem 
tinha à sua disposição os mesmos canais – e, no en-
tanto, continuava a persegui-las: às notícias e às his-
tórias.
não havia um jornal para onde pudesse escrever 

diariamente? escrevia uma vez por semana. os jor-
nais estavam a morrer? escrevia em portais, escrevia 
no Facebook, contava histórias na rádio, ao telefo-
ne. já não havia à sua frente os jogos de futebol que 
dantes o ocupavam? escrevia sobre a sua paixão por 
roberto carlos e puxava pela memória para escrever 
histórias do passado da ilha terceira e dos açores: da 
sua cultura, da sua sociedade civil, dos seus heróis.
creio não exagerar se disser que, em parte, se deve 

a ele, e ao garbo com que usa essa palavra, “jorna-
lista”,  eu ter redespertado para a actividade. acabei, 
inclusive, por revalidar a carteira profissional, cadu-
cada há anos. e, hoje, não é raro eu lembrar-me da 
sua paixão sempre que tenho uma notícia à minha 
frente e pouca paciência para redigi-la.
acho que nunca fui tomado assim, por um dese-

jo dessa dimensão. invejo-o. Mas, em todo o caso, 
guardo o seu ensinamento para a segunda metade da 
minha vida. não me será apenas útil: será, até certo 
ponto, redentor.

Terra Chã, 16 de Janeiro de 2014
eu também era contra. depois tornei-me íntimo de 

um casal gay com um filho e deixei de ser. Mas este 
debate todo não é sobre a coadopção, nem sequer so-
bre o referendo – pois não? 

http://www.facebook.com/neto.joel
http://www.joelneto.com/

pAlcO OlíMpicO

De 7 a 23 de Fevereiro decorreram os Jogos 
Olímpicos de Inverno em Sochi, Rússia. 

sochi, situada nas margens do mar Negro, tem 
vindo a fortalecer a sua fama de capital de ve-
raneio da Rússia, ainda que sofrendo alguma 
concorrência de outras regiões da Geórgia e até 
mesmo da Turquia. 
esta cidade veio assim acolher os primeiros jo-

gos olímpicos depois da era soviética, cujo último 
evento havia sido os jogos olímpicos de verão de 
1980 em Moscovo. 
como é apanágio de todos os eventos com larga 

projeção internacional, este evento em sochi tam-
bém não se livrou de controvérsias, ameaças polí-
ticas e outras ações sociopolíticas. 
uma das mais conhecidas e badaladas controvér-

sias foi da lei russa que limita os direitos de in-
divíduos com “orientação sexual não tradicional” 
(como definido na Rússia). 
tivemos líderes de milícias e de grupos milita-

res classificados como terroristas publicando ou 
fazendo circular mensagens ameaçando o evento, 
seus participantes e público assistente. tivemos 
polémicas acerca do custo de construção das in-
fraestruturas e a qualidade das mesmas. tivemos 
também polémicas com a atribuição menos clara 
de contratos. Tivemos líderes políticos confirman-
do a sua não presença devido à alegada falta de 
liberdade política e social. 
Enfim, um pouco de tudo que apimentou as no-

tícias dos media bastante antes do início dos jo-
gos, mas que no final não mancharam o evento. De 
qualquer forma nada de novo tivemos. 
olhando para o passado, excetuando os primei-

ros jogos da era moderna no início do século XX, 
quantos deles passaram imunes a estas ações de 
exposição internacional? 
Não tivemos no passado recente boicotes, afirma-

ções ou demonstrações políticas e controvérsias 
similares? 
não há dúvidas que eventos internacionais como 

os jogos olímpicos são um palco internacional de 
promoção, não só para o país que recebe o evento, 
mas para todos aqueles que participam ou assis-
tem. 
Não esqueçamos também que o movimento finan-

ceiro que estes eventos provocam atrai diversas 
entidades famintas de lucro, por vezes limitando a 
liberdade de ação face a diversos aspetos que con-
trariam o espírito olímpico de fraternidade. Vemos 
isso no Brasil, onde diversas manifestações contra 
o dispêndio absurdo de dinheiro no evento contras-
ta com uma sociedade que se debate contra a po-
breza e a exclusão. pensará o amigo leitor: valerá a 
pena todo este esforço? 
acreditamos que sim, pois apesar de podermos 

apontar deficiências, termos opiniões diferentes 
das adoptadas pelo comité olímpico ou desconfiar-
mos das intenções de alguns países promotores dos 
eventos, não podemos deixar de realçar a oportu-
nidade única de juntar atletas e espetadores de to-
dos os cantos do mundo, mostrando que pessoas 
oriundas de diferentes culturas e vivendo em cená-
rios políticos diferentes dos nossos, não passam de 
ser humanos como nós mesmos, trabalhando com 
suor e lágrimas, às vezes com sucesso e outras ve-
zes com fracasso, mas aprendendo sempre e assim 
evoluindo. 
como canta rui Veloso em “primeiro Beijo”, 

“muito mais é o que nos une que aquilo que nos 
separa”. 
Bem hajam, Pierre de Coubertin (considerado 

pai dos Jogos Olímpicos modernos) e todos os 
outros percussores desta ideia desde a antigui-
dade clássica.
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1-FC Porto B 57 31 17 6 8 38 26
2-Penafiel	 55	 31	 14	 13	 4	 31	 16
3-Moreirense	 55	 31	 14	 13	 4	 45	 20
4-Benfica	B	 54	 31	 15	 9	 7	 62	 39
5-Portimonense	 51	 31	 15	 6	 10	 43	 35
6-Desp.	Aves	 49	 31	 14	 7	 10	 29	 24
7-Sporting	B	 48	 31	 14	 6	 11	 41	 36
8-Tondela	 47	 31	 13	 8	 10	 33	 28
9-Chaves	 46	 31	 13	 7	 11	 39	 42
10-Ac.	Viseu	 42	 31	 12	 6	 13	 33	 26
11-Farense	 42	 31	 11	 9	 11	 32	 31
12-Sp.	Covilhã	 42	 31	 12	 6	 13	 31	 34
13-Beira-Mar	 40	 31	 11	 7	 13	 33	 36
14-Marítimo	B	 39	 31	 11	 6	 14	 25	 33
15-Feirense	 38	 31	 8	 14	 9	 30	 35
16-SC	Braga	B	 38	 31	 11	 5	 15	 36	 44
17-U.	Madeira	 38	 31	 11	 5	 15	 39	 38
18-Leixões	 36	 31	 10	 6	 15	 33	 40
19-Santa	Clara	 34	 31	 9	 7	 15	 27	 34
20-UD	Oliveirense	 32	 31	 8	 8	 15	 42	 59
21-Trofense	 29	 31	 6	 11	 14	 26	 50
22-Atlético	CP	 24	 31	 5	 9	 17	 21	 43

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

1-Benfica	 49	 20	 15	 4	 1	 37	 13
2-Sporting	 44	 20	 13	 5	 2	 38	 13
3-FC	Porto	 42	 20	 13	 3	 4	 37	 14
4-Estoril	Praia	 36	 20	 10	 6	 4	 30	 20
5-Nacional	 33	 20	 8	 9	 3	 28	 19
6-V.	Guimarães	 29	 20	 9	 2	 9	 21	 19
7-SC	Braga	 27	 20	 8	 3	 9	 29	 25
8-Marítimo	 27	 20	 7	 6	 7	 29	 31
9-V.	Setúbal	 25	 20	 7	 4	 9	 26	 31
10-Académica	 24	 20	 6	 6	 8	 12	 21
11-Rio	Ave	 22	 20	 6	 4	 10	 15	 22
12-Arouca	 19	 20	 4	 7	 9	 19	 26
13-Gil	Vicente	 19	 20	 5	 4	 11	 17	 30
14-Belenenses	 16	 20	 3	 7	 10	 11	 24
15-Olhanense	 16	 20	 4	 4	 12	 14	 31
16-P.	Ferreira	 13	 20	 3	 4	 13	 16	 40

 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

Académica 0-0 Nacional
SC Braga 2-2 Arouca
Rio Ave 1-2 Sporting

Olhanense 2-1 Gil Vicente
V. Setúbal 4-0 P. Ferreira
Marítimo 2-0 Belenenses
FC Porto 0-1 Estoril Praia
Benfica 1-0 V. Guimarães

reSultAdoS

Ac. Viseu 1-2 Benfica B
Desp. Aves 0-1 Beira-Mar

Chaves 3-0 UD Oliveirense
Santa Clara 0-0 Portimonense

Marítimo B 2-1 Atlético CP
Moreirense 0-0 Sporting B
Sp. Covilhã 0-1 FC Porto B

Tondela 0-0 Farense
U. Madeira 0-2 Feirense

Leixões 0-2 Penafiel
SC Braga B 1-2 Trofense

reSultAdoS PróximA jornAdA
Benfica B Santa Clara 01/03  09:00
Trofense - Marítimo B 01/03  10:00
Beira-Mar - Moreirense 02/03  06:15
Penafiel - Desp. Aves 02/03  10:00
Feirense Chaves  02/03  10:00 
UD Oliveirense - Ac. Viseu 02/03  10:00
FC Porto B - Tondela 02/03  10:00
Sporting B - Sp. Covilhã 02/03  10:00
Atlético CP - SC Braga B 02/03  10:00
Farense - U. Madeira 02/03  10:00
Portimonense - Leixões  02/03  09:00

* Hora de montreal

Estoril Praia - Olhanense 01/03  13:00
Sporting - SC Braga  01/03  15:15
Gil Vicente - V. Setúbal 02/03  11:00
P. Ferreira - Marítimo 02/03  11:00
Nacional - Rio Ave  02/03  11:00
Belenenses - Benfica 02/03  12:00
V. Guimarães - FC Porto 02/03  14:15
Arouca - Académica  03/03  15:00

* Hora de montreal

21ª jornAdA

ligA doS cAmPeÕeS

1/16 DE fINAl 1ª mão 2ª mão
FK Anzhi - Genk 0-0 27/02  15:05
Juventus - Trabzonspor 2-0 27/02  15:05
Dynamo Kyiv - Valencia 0-2 27/02  15:05
Slovan Liberec - AZ Alkmaar 0-1 27/02  15:05
Chornomorets - Lyon 0-0 27/02  15:05
PAOK - Benfica 0-1 27/02  15:05
Dnipro - Tottenham 1-0 27/02  15:05
Esbjerg fB - Fiorentina 1-3 27/02  15:05
FC Porto - Eintracht Frankfurt 2-2 27/02  13:00
Lazio - Ludogorets Razgrad 0-1 27/02  13:00
Ajax - Red Bull Salzburg 0-3 27/02  13:00
Maccabi Tel Aviv - FC Basel 0-0 27/02  13:00
Real Betis - Rubin Kazan 1-1 27/02  12:00
Maribor - Sevilla 2-2 27/02  13:00
Swansea City - Napoli 0-0 27/02  13:00
Plzen - Shakhtar Donetsk 1-1 27/02  13:00

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
Arsenal - Bayern München    0-2 11/03  14:45
Milan - At. Madrid    0-1 11/03  14:45
Zenit - Borussia Dortmund    2-4 19/03  14:45
Olympiacos - Man. United    2-0 19/03  14:45
Galatasaray - Chelsea 26/02  14:45 18/03  14:45
Schalke 04 - Real Madrid 26/02  14:45 18/03  14:45

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
Rio Ave 2-1 SC Braga

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

FiNaL
rIO AVE Vs VENcEDOr DO 2º jOgO

Sábado 26 de abril de 2014

jESUAlDO E cAliSTO SAEM: A 
ExpEriênciA já nãO é UM pOSTO
Assistir a chicotadas da 

Liga deixou de ser uma 
grande novidade. De qual-
quer forma, o cenário desta 
jornada é particularmente 
curioso: a competição des-
pede-se de dois treinado-
res com enorme currículo. 
Aliás, Jesualdo Ferreira e 
Henrique Calisto eram e são 
exemplos de longevidade no 
escalão principal do futebol 
português.
a experiência, aparentemen-

te, já não é um posto. jesualdo 
(67 anos) e calisto (60) eram 
os dois treinadores mais ve-
lhos na prova, mas bem mais 
que isso. o treinador que saiu 
do paços de Ferreira fez a sua 
estreia na Liga há mais de três 
décadas!
Henrique calisto surgiu no 

escalão principal durante a 
temporada 1980/81, no co-
mando técnico do Boavista, 
com apenas 26 anos. jesual-
do Ferreira surgiria na época 
1984/85, orientando a acadé-
mica de coimbra.
no panorama atual, jorge 

jesus (59 anos) e Manuel Ma-
chado (58) são os que mais 
se aproximam de jesualdo e 
calisto no que toca à longevi-
dade. porém, são ligeiramente 
mais novos e chegaram à Liga 
mais tarde. o treinador do 
Benfica fez a sua estreia em 
1995/96, pelo Felgueiras, e o 
responsável técnico do nacio-
nal surgiu em 2002/03, com o 
Moreirense.
o fenómeno josé Mouri-

nho abriu caminho para uma 
aposta tremenda em técnicos 
mais novos, reduzindo o es-
paço para os nomes mais ex-
perientes. porém, os exemplos 
citados foram resistindo a esta 
vaga. não resistiram, porém, à 
incontornável urgência de re-
sultados.
jesualdo Ferreira iniciou a 

temporada no sp. Braga, após 
passagens por espanha e gré-
cia, antes de período pouco 
feliz no sporting. os leões ter-
minaram a época com o pior 
registo de sempre na Liga.
antónio salvador fez uma 

aposta no treinador que lançou 
as bases para os guerreiros 
do Minho. porém, o regresso 
a Braga não correu da melhor 
forma para jesualdo.
nem sempre faz sentido re-

gressar a uma casa onde se foi 
feliz. as circunstâncias mu-

dam.
Henrique calisto é outro 

exemplo de um regresso que 
termina da pior forma. em 
Braga, jesualdo pegou na 
equipa desde a pré-época e os 
resultados provam que não ha-
veria condições para a relação 
continuam. em paços de Fer-
reira, calisto entrou no com-
boio em movimento e foi apa-
nhado de surpresa pela decisão 
dos órgãos diretivos do clube.

após uma goleada na visita 
ao Vitória de setúbal (4-0), 
o p. Ferreira avançou para a 
rescisão com o experiente trei-
nador. algo que o próprio não 
entende, como fez questão de 
explicar ao Maisfutebol, nesta 
segunda-feira.
O sétimo lugar e as meias-

-finais da taça de portugal
jesualdo Ferreira deixa o sp. 

Braga no sétimo lugar da Liga, 
a nove pontos do quarto clas-
sificado (Estoril) e a quinze do 
pódio. o afastamento prema-
turo da Liga europa, frente ao 
pandurii, foi o enorme rombo 
inicial para uma nau que osci-
lou ao longo dos últimos me-
ses.
para além da Liga, a forma-

ção arsenalista tem ainda a 
taça de portugal. detentor em 
título da taça da Liga, o sp. 
Braga saiu da prova nas meias-
-finais, frente ao Rio Ave. A 
formação vila-condense sur-
girá no seu caminho uma vez 
mais, nas meias-finais da Taça 
de portugal.
o técnico não conseguiu 

disfarçar as carências de um 
grupo com 17 caras novas. os 
resistentes custódio e alan, 
coadjuvados pelos entusias-
mantes rafa silva e pardo, fo-
ram insuficientes para manter 

a equipa do Minho no nível a 
que estava habituada. desfe-
cho natural. 

calisto surpreendido e a lem-
brar os nove pontos
o paços de Ferreira, após o 

sensacional apuramento para 
as pré-eliminatórias da Liga 
dos campeões, procurou rein-
ventar-se em torno do estrean-
te costinha mas não foi feliz. 
após a inevitável chicotada, 
virou-se para um nome conhe-
cido, solução já utilizada em 
situações anteriores: Henrique 
calisto.
o experiente técnico levou 

a equipa para outro patamar 
competitivo mas os castores 
terminaram a 20ª jornada com 
a «lanterna vermelha», agora 
sem a companhia do olhanen-
se. uma goleada no reduto do 
V. setúbal (4-0) motivou o di-
vórcio.
«não fui eu que abandonei, 

foi uma decisão do clube e 
fiquei muito surpreendido. 
não compreendo. a decisão 
da direção fundamenta-se nos 
resultados desportivos, mas 
neste período nós fizemos 9 
pontos, o gil Vicente fez cin-
co, o Belenenses fez oito, e o 
olhanense oito, que são os clu-
bes que estão à nossa frente. É 
uma verdadeira injustiça», dis-
se calisto ao Maisfutebol.
Uma saída injustificada, de 

acordo com o treinador: «ti-
vemos de transformar a equi-
pa, reformular o plantel, em 
janeiro, e isso demora tempo. 
tirando o jogo de setúbal, em 
que fizemos uma péssima exi-
bição, a crítica tem sido una-
nime em dizer que a equipa 
estava a jogar bem.»
todas as declarações de Hen-

rique calisto ao Maisfutebol.
a experiência já não é um 

posto. jesualdo Ferreira e 
Henrique calisto despedem-
-se, pelo menos por agora, 
da Liga portuguesa. a quinta 
e sexta chicotadas da época, 
após seis jornadas sem mexi-
das nesse capítulo.
o V. setúbal trocou josé 

Mota por josé couceiro à 7ª 
jornada. o olhanense já mu-
dou por duas vezes (abel Xa-
vier e depois paulo alves), 
tal como o paços de Ferreira 
(costinha e Henrique calisto). 
agora chega a vez do sp. Bra-
ga, com a saída de jesualdo.
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 p j V E D
1-chelsea 60 27 18 6 3
2-Arsenal 59 27 18 5 4
3-Man. City 57 26 18 3 5
4-Liverpool 56 27 17 5 5
5-Tottenham 50 27 15 5 7
6-Man. United 45 27 13 6 8
7-Everton 45 26 12 9 5
8-Newcastle 40 27 12 4 11
9-Southampton 39 27 10 9 8
10-West Ham 31 27 8 7 12
11-Hull City 30 27 8 6 13
12-Swansea City 28 27 7 7 13
13-Aston Villa 28 27 7 7 13
14-Norwich City 28 27 7 7 13
15-Stoke City 27 27 6 9 12
16-Crystal Palace 26 26 8 2 16
17-West Bromwich 25 27 4 13
18-Sunderland 24 26 6 6 14
19-Cardiff City 22 27 5 7 15
20-Fulham 21 27 6 3 18

Inglaterra
PremIer league

cAmpeonAtoS europeuS - reSultAdoS e clASSificAção

 p j V E D
1-real madrid 63 25 20 3 2
2-barcelona 60 25 19 3 3
3-Atlético Madrid 60 25 19 3 3
4-Athletic 47 25 14 5 6
5-Villarreal 43 25 13 4 8
6-Real Sociedad 43 25 12 7 6
7-Valencia 35 25 10 5 10
8-Sevilla 35 25 9 8 8
9-Levante 33 25 8 9 8
10-Espanyol 32 25 9 5 11
11-Celta de Vigo 30 25 8 6 11
12-Osasuna 29 25 8 5 12
13-Granada 27 25 8 3 14
14-Elche 26 25 6 8 11
15-Almería 26 25 7 5 13
16-Getafe 26 25 7 5 13
17-Málaga 25 25 6 7 12
18-Valladolid 22 25 4 10 11
19-Rayo Vallecano 20 25 6 2 17
20-Real Betis 14 25 3 5 17

esPanha
lIga BBVa

 p j V E D
1-paris sg 61 26 18 7 1
2-monaco 56 26 16 8 2
3-Lille 46 26 13 7 6
4-Saint-Étienne 45 26 13 6 7
5-Marseille 43 26 12 7 7
6-Lyon 41 26 11 8 7
7-Stade de Reims 39 26 10 9 7
8-Bordeaux 37 25 10 7 8
9-Bastia 36 26 10 6 10
10-Toulouse 33 26 8 9 9
11-Montpellier 32 26 6 14 6
12-Lorient 32 25 9 5 11
13-Rennes 31 26 7 10 9
14-Nantes 31 26 9 4 13
15-Nice 31 26 9 4 13
16-Guingamp 29 26 7 8 11
17-Évian TG 24 26 5 9 12
18-Valenciennes 22 26 5 7 14
19-Sochaux 19 26 4 7 15
20-AC Ajaccio 14 26 2 8 16

França
lIgue 1

 p j V E D
1-juventus 66 25 21 3 1
2-roma 57 24 17 6 1
3-Napoli 51 25 15 6 4
4-Fiorentina 45 25 13 6 6
5-Internazionale 40 25 10 10 5
6-Hellas Verona 39 25 12 3 10
7-Parma 37 24 9 10 5
8-Torino 36 25 9 9 7
9-Lazio 35 25 9 8 8
10-Milan 35 25 9 8 8
11-Genoa 32 25 8 8 9
12-Sampdoria 28 25 7 7 11
13-Atalanta 28 25 8 4 13
14-Udinese 28 25 8 4 13
15-Cagliari 25 25 5 10 10
16-Chievo 21 25 5 6 14
17-Bologna 21 25 4 9 12
18-Livorno 20 25 5 5 15
19-Catania 19 25 4 7 14
20-Sassuolo 17 25 4 5 16

ItálIa
serIe a

Chelsea 1-0 Everton
Arsenal 4-1 Sunderland
Cardiff City 0-4 Hull City
Man. City 1-0 Stoke City

West Bromwich 1-1 Fulham
West Ham 3-1 Southampton

Crystal Palace 0-2 Man. United
Liverpool 4-3 Swansea City
Newcastle 1-0 Aston Villa

Norwich City 1-0 Tottenham

Valladolid 1-1 Levante
Celta de Vigo 1-1 Getafe
Real Madrid 3-0 Elche

Real Sociedad 3-1 Barcelona
Almería 0-0 Málaga

Rayo Vallecano 0-1 Sevilla
Real Betis 0-2 Athletic
Valencia 2-1 Granada

Osasuna 3-0 Atlético Madrid
Espanyol 1-2 Villarreal

Monaco 3-2 Stade de Reims
Marseille 1-0 Lorient

Bastia 0-2 Saint-Étienne
Bordeaux 2-1 Évian TG

Guingamp 1-0 Nice
Montpellier 2-0 AC Ajaccio
Valenciennes 2-2 Sochaux

Toulouse 2-4 Paris SG
Nantes 0-3 Rennes

Lille 0-0 Lyon

Bologna 0-1 Roma
Livorno 2-3 Hellas Verona

Sampdoria 0-2 Milan
Chievo 2-0 Catania

Internazionale 1-1 Cagliari
Udinese 1-1 Atalanta
Juventus 1-0 Torino
Lazio 3-2 Sassuolo

Parma 2-2 Fiorentina
Napoli 1-1 Genoa

 p j V E D
1-b. münchen 62 22 20 2 0
2-b. leverkusen 43 22 14 1 7
3-B. Dortmund 42 22 13 3 6
4-Schalke 04 41 22 12 5 5
5-VfL Wolfsburg 39 22 12 3 7
6-B. M’gladbach 35 22 10 5 7
7-Hertha BSC 34 22 10 4 8
8-FC Augsburg 34 22 10 4 8
9-FSV Mainz 05 34 22 10 4 8
10-TSG 1899 26 22 6 8 8
11-Hannover 96 24 22 7 3 12
12-FC Nürnberg 23 22 4 11 7
13-E. Frankfurt 22 22 5 7 10
14-W. Bremen 22 22 5 7 10
15-VfB Stuttgart 19 22 5 4 13
16-Hamburger SV 19 22 5 4 13
17-SC Freiburg 18 22 4 6 12
18-E. Braunschweig 15 22 4 3 15

alemanha
BundeslIga

Schalke 04 0-0 FSV Mainz 05
Hamburger SV 3-0 B. Dortmund

B. M’gladbach 2-2 TSG 1899
SC Freiburg 2-4 FC Augsburg

FC Nürnberg 2-1 E. Braunschweig
VfB Stuttgart 1-2 Hertha BSC

VfL Wolfsburg 3-1 B. Leverkusen
E. Frankfurt 0-0 W. Bremen

Hannover 96 0-4 B. München

ATlETAS pOrTUgUESES prESEnTES EM SOchi

Os portugueses fizeram a sua entrada no palco 
de Sochi, com orgulho e com a bandeira por-

tuguesa. Mas qual foi o resultado dos dois jovens 
luso-descendentes?
o arthur Hanse, português presente na  cerimónia 

de abertura, começou a sua aventura, na quarta-feira, 
19 de fevereiro. este, luso-francês de 21 anos, reali-
zou, no slalom gigante, um tempo de 1.32,52 minu-
tos, que valeu o 57.º lugar (entre 83 participantes) 
na primeira ronda de qualificação. Mas na segunda, 
ele não conseguiu acabar por ter falhado a passagem 
duma porta. o norte-americano ted Ligety, campeão 
mundial da especialidade, fez 2.45,29 minutos para 
completar as duas rondas, para assim ganhar a meda-
lha de  ouro, à frente dos franceses steve Missillier 
(2.45,77) e alexis pinturault (2.45,93). no sábado, 
22 de fevereiro, não teve melhor sorte, pois acabou 
a primeira ronda do slalom, com  uma saída da pis-
ta. “estou muito triste. sinto-me desiludido por não 
chegar ao fim, pois era esse o meu objetivo. A pista 
estava muito difícil e  em péssimas condições “, as-
sumiu o luso-português de 21 anos. na mesma pro-
va, o timorense Yohan goutt gonçalves terminou em 
45º lugar e última posição entre os que finalizaram as 
duas corridas.
camille dias, a outra atleta portuguesa, esteve pre-

sente na cerimónia de fecho dos jogos.
a jovem luso-suíça, de 17 anos, teve mais sorte nas 

suas competições. na terça-feira, 18 de fevereiro, 
teve lugar o slalom gigante feminino, a luso-portu-
guesa , ficou no 59º lugar na prova de slalom gigan-
te, com um tempo combinado de 3:07,63 minutos. a 
esquiadora falhou o objetivo de se aproximar dos 30 
primeiros a que se tinha proposto nesta estreia olím-

pica. a atleta, a mais jovem das 90 atletas em pro-
va, tinha gasto 1.32,70 minutos na primeira ronda, 
na qual foi 63.ª e piorou o tempo na segunda corrida 
(1.34,93), pois terminou com um tempo combinado 
de 3:07,63 minutos. na sexta-feira, 21 de fevereiro, 
no slalom, ela conseguiu ficar entre as 40 melhores 
do mundo, conseguiu alcançar o 48º lugar na pri-
meira ronda, subindo na segunda para o 40º lugar, 

atingindo a primeira metade da tabela. ela declarou: 
“estou muito contente, sabia que era muito imprová-
vel chegar aotop-40, mas a verdade é que conseguiu. 
as condições estavam excelentes, a pista tinha algum 
gelo, o que ajuda a fixar mais os esquis. Sei que co-
meti alguns erros, principalmente na segunda corri-
da, mas quis arriscar e dar o meu melhor. não con-
sigo ainda analisar o porquê desses pequenos erros, 
mas são normais dado que levava muita velocidade. 
O meu maior medo era cair e não chegar ao fim, mas 
consegui evitá-lo tanto na terça, como hoje e por isso 
só posso estar orgulhosa do meu resultado”.
Mais perto,aqui no canadá
o nosso país de acolho terminou estes jogos em ex-

celente posição,recolhendo  25 medalhas no total: 10 
de ouro, 10 de prata e 5 de bronze. assim o canadá 
ficou no terceiro lugar da tabela olímpica, com a Rús-

sia em primeiro e a noruega em segundo. no despor-
to nacional, o hóquei sobre gelo, o canadá ganhou a 
final desta prova no dia 23 de fevereiro,derrotando 
a suécia 3-0. o nosso luso-canadiano, john tava-
res, recebeu assim a sua primeira  medalha de ouro. 
infelizmente o jovem de 23 anos, sofreu uma lesão 
no encontro contra a Letónia, nos quartos-de-final, e 
acabou assim o seu ano desportivo.

Na foto estão: jonathan toews, john tavares, sidney crosby e matt Duchene

Miguel Félix
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