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cArNEIrO: Carta Dominante: O 
Mundo, que significa Fertilidade. Amor: 
Que o Amor e a Felicidade sejam uma 
constante na sua vida!Saúde: Ultra-
passará qualquer problema graças à 

sua força de vontade.Dinheiro: Sem proble-
mas neste campo da sua vida. Números da 
Semana: 2, 3, 5, 8, 19, 20.

tOurO: Carta Dominante: A Torre, 
que significa Convicções Erradas, 
Colapso. Amor: Se falar mais aber-
tamente acerca dos seus sentimen-

tos, poderá ver progredir a sua relação afeti-
va. Que os seus mais belos sonhos se tornem 
realidade. Saúde: Cuide da sua saúde física, 
faça mais exercício. Dinheiro: Com trabalho e 
esforço conseguirá atingir o seu objetivo.
Números da Semana: 1, 6, 9, 41, 42, 49.

gémEOs: Carta Dominante: O De-
pendurado, que significa Sacrifício. 
Amor: Não deixe que as más-línguas 
o influenciem, tenha mais confiança 

na pessoa que está consigo. Que a sabedoria 
infinita esteja sempre consigo! Saúde: Tenha 
cuidado com as correntes de ar. Dinheiro: Seja 
cauteloso com os seus gastos. Números da 
Semana: 8, 10, 36, 39, 41, 47.

cArANguEjO: Carta Dominante: 
7 de Copas, que significa Sonhos 
Premonitórios. Amor: Estará muito 
sensível. Levará a mal certas coisas 

que lhe digam. Seja mais confiante e menos 
impressionável. Defenda-se pensando no 
Bem! Saúde: Imponha um pouco mais de 
disciplina alimentar a si próprio. Dinheiro: Ten-
dência para gastos excessivos. Números da 
Semana: 5, 6, 7, 10, 18, 22.

lEÃO: Carta Dominante: 5 de Paus, 
que significa Fracasso. Amor: A sua 
relação está a passar por um período 
menos positivo. Aproveite com muita 
sabedoria os conselhos da sua famí-

lia. Saúde: Deve tentar dormir pelo menos 
oito horas por dia. Dinheiro: O equilíbrio finan-
ceiro faz parte da sua vida neste momento.
Números da Semana: 8, 9, 10, 17, 19, 25.

vIrgEm: Carta Dominante: Ás de 
Copas, que significa Princípio do 
Amor. Amor: Procure dar atenção às 
verdadeiras amizades. Que a bon-
dade esteja sempre no seu coração! 

Saúde: Tenha mais confiança em si, valorize-
-se mais. Dinheiro: Cuidado com as intrigas 
no local de trabalho.
Números da Semana: 15, 26, 31, 39, 45, 48.

bAlANÇA: Carta Dominante: 8 de 
Espadas, que significa Crueldade.
Amor: Se tem algum problema que o 
está a incomodar, é tempo de o re-

solver. Saúde: O seu sistema imunitário está 
muito sensível, seja prudente. Dinheiro: Não 
hesite em pedir ajuda quando estiver com 
problemas financeiros. 
Números da Semana: 8, 10, 23, 26, 29, 33.

EscOrpIÃO: Carta da Semana: 9 
de Ouros, que significa Prudência. 
Amor: Se não controlar os seus aces-
sos de agressividade, poderá fazer 

sofrer uma pessoa que ama. Aprenda a amar-
-se e então saberá amar tudo e todos! Saúde: 
Dê mais atenção à sua saúde, não se conside-
re intocável. Dinheiro: Período favorável para 
esboçar novos negócios e empenhar-se na 
concretização dos seus projetos. Números da 
Semana: 4, 8, 17, 28, 39, 45.

sAgItárIO: Carta Dominante: 5 
de Espadas, que significa Avareza. 
Amor: Não seja tão mal humorado! 
Sorria! Procure ter pensamentos posi-

tivos e não deixe invadir-se por sentimentos ou 
pensamentos negativos. Saúde: Faça alguns 
exercícios físicos mesmo em sua casa. Dinhei-
ro: Não deixe para amanhã aquilo que pode 
fazer hoje. Números da Semana: 4, 8, 11, 19, 
23, 27.

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 
Cavaleiro de Espadas, que represen-
ta um Guerreiro. Amor: Provável de-
sentendimento com alguém que lhe 

é muito especial. Saúde: Não se acomode. 
Dinheiro: Provável descida do seu poder de 
compra. 
Números da Semana: 1, 8, 10, 36, 39, 42.

AQuárIO: Carta Dominante: 6 de 
Paus, que significa Ganho. Amor: 
Notará um afastamento da pessoa 
amada, mas não é nada alarmante. 

Com os nossos pensamentos e palavras, 
criamos o mundo em que vivemos! Saúde: 
Muito favorável, aproveite e pratique exercício 
físico. Dinheiro: Notará que o seu esforço a ní-
vel de trabalho será recompensado. Números 
da Semana: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

pEIxEs: Carta Dominante: 4 de Ou-
ros, que representa Projetos. Amor: 
Diga abertamente ao seu compa-
nheiro tudo o que acha que nele é 
menos correto. Seja o primeiro a dar o 

exemplo! Saúde: Relaxe um pouco mais, anda 
muito tenso. Dinheiro: Estabilidade financeira. 
Números da Semana: 1, 8, 10, 14, 19, 22.
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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.

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 Beatz. Haverá uma surpresa para todas as 
mulheres. Para mais informações: 514-254-4647 ou 514-452-9175.

jantar/Dançante nO CLube OrientaL
O Clube Oriental organiza um jantar/dançante sábado dia 15 de março pelas 19h30 
para a apresentação da nova direção DJ beatz de Brian Ferreira. Ementa: entrada 
de lombo de porco no forno, sopa, salada e sobremesa e café como sabem o Clube 
Oriental está em movimento. Venha fazer companhia. São bem-vindos.
O Clube Oriental informa que todas as sextas-feiras servimos jantares a partir das 
19h30 e também temos sala com capacidade 250 pessoas para todas os enventos 
com serviço é só telefonar 514 3424373. Ar condicionado e estacionamento, telefone!



A Voz de PortugAl  |  5 de mArço de 2014  |  P. 3

Artigo é comentado por Tony Saragoça

Les offres peuvent être modifi ées sans préavis. Taxes en sus. 1. Les forfaits standards sont offerts au mois ou avec une entente Balance24 de deux ans. Les données sont un 
service mensuel compris dans les forfaits standards. Les frais d’interurbain additionnels, les frais d’itinérance, les frais de transmission de données, les frais liés aux options, les 
frais de service d’urgence 9-1-1 provinciaux (s’il y a lieu) et les taxes sont en sus et sont facturés mensuellement. 2. Les forfaits comprennent les messages envoyés du Canada 
vers des numéros de sans-fi l canadiens, américains ou internationaux. Les messages texte entrants et sortants à tarifi cation additionnelle (alertes, messages liés au contenu et 
aux promotions) et les messages envoyés en itinérance ne sont pas compris et sont facturés aux tarifs en vigueur. 3. Le temps d’antenne ne comprend que les appels du Canada 
vers des numéros canadiens, facturés à la minute. Chaque minute additionnelle coûte 45 ¢ (20 ¢ pour le Renvoi d’appels). 4. Données additionnelles : 5 $ pour 250 Mo ; utilisation 
excédentaire facturée par tranches de 5 $. Consultez fi do.ca/itinerance pour en apprendre davantage sur les tarifs de notre service de données en itinérance facturé à l’utilisation. 
5. Le service permet la réception et la sauvegarde de jusqu’à trois messages de trois minutes chacun pour un maximum de trois jours. 6. Avec l’activation d’un service Fido dans 
le cadre d’un forfait standard en vigueur. Un crédit de 10 % s’applique chaque mois, taxes en sus, et s’applique uniquement aux frais de service mensuels du forfait. MCFido et les 
noms et logos associés sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2014 Fido Solutions.

39$
   por mês1

v
v

Mensagens ilimitadas2

(textos, imagens e vídeos internacionais)

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

400 Minutos de dia através do Canadá3

400 Mo de dados4

Visualizador e Voice mail5

v

Temos faro 
para bons
negócios

v

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

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

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

É o tempo de mudar.

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

autarCa quer “equiLibrar as COntas à 
Custa De extravagânCias injustifiCaDas”
O presidente da câmara de Vila nova de gaia, 

eduardo Vítor rodrigues, disse hoje que o muni-
cípio precisa de “equilibrar as contas, não à custa das 
coisas essenciais, mas à custa de extravagâncias injus-
tificadas”.
o autarca aproveitou o início de um ciclo de conferên-

cias relacionadas com os “40 anos de abril”, inaugurado 
pelo constitucionalista pedro Bacelar de Vasconcelos, 
para fazer um balanço dos primeiros 100 dias do seu 
mandato, que interrompeu 16 anos de gestão social-
-democrata e de presidência de Luís Filipe Menezes. 
estes primeiros 100 dias das nossas vidas foram um 
pouco dicotómicos”, começou por dizer Eduardo Vítor 
Rodrigues, eleito pelo PS..”Por isso baixámos o IMI, a 
derrama e a taxa de resíduos sólidos na fatura da água. 
Reforçámos o programa metropolitano de emergência 
social e direcionámos energias para a comparticipação 
em equipamentos sociais”, salientou. 

Eduardo Vítor Rodrigues afirmou que “o reforço da 
colaboração e da presença com as instituições do con-
celho nas mais variadas áreas da vida do município é 
um fator de proximidade e de reforço do próprio papel 
da câmara”.
“um presidente de câmara pode e deve ter grandes 

ideias, grandes desideratos para o concelho e grandes 
desígnios, mas isso não pode impedir que seja uma pes-
soa próxima, uma pessoa normal atenta aos problemas 
dos cidadãos e das instituições e empenhados nas ques-
tões locais e micro locais”, sustentou.
o executivo a que preside deparou-se com “grandes 

problemas e grandes dificuldades, desde logo finan-
ceiras e judiciais”, acrescentou.”O município tem um 
quadro financeiro difícil e exigente. Precisamos de um 
modelo cada vez mais rigoroso na gestão das coisas pú-
blicas, um rigor assente em critérios objetivos e na total 
transparência”, continuou Eduardo Vítor Rodrigues.Sa-
lientou também que importa que Vila Nova de Gaia tem 
de ganhar “músculo para as exigências de um quadro 
comunitário que está aí a chegar”, o qual exige, tam-
bém, aos municípios uma componente financeira pró-
pria. “Para isso, precisamos de equilibrar as contas, não 
à custa das coisas essenciais, mas à custa de extravagân-
cias injustificadas”, afirmou. O autarca socialista disse 
ainda que “a força da região faz-se de um policentrismo 
construído em nome da região e não em nome de proje-
ções pessoais”. “Só assim se combaterá um centralismo 
político, administrativo e financeiro, que tem crescido 
em Portugal a partir da capital”, concluiu.
Permitam-me de pôr em ação defensiva o meu 

lado pessimista. É que este discurso, já foi ouvido 
repetidamente por centenas, ver milhares de eleitos. 
Aparentemente o inferno está cheio de gente que 
presumidamente tinham todas boas intenções. O 
problema é que nunca as puseram em prática: falta 
de tempo, coragem, dinheiro, quem sabe ...Entretan-
to e sobretudo por falta de provas contrárias, temos 
que acreditar que este autarca está “cheio” de boas 
intenções e sem dúvida pronto a implementá-las, o 
que faria dele, uma espécie rara. Dá mesmo para so-
nhar: um político que quer  equilibrar as contas cor-
tando nas despesas extravagantes e injustificadas. E 
acrescenta que a sua ação obedece à “necessidade de 
cumprir a palavra” que considerou ser “um elemen-
to fundamental para a confiança e para a esperança, 
que tanta falta fazem em democracia”. Não há mais 
grande coisa a juntar a estas declarações, mesmo se 

o Sr. Eduardo Vitor Rodrigues promete fazer muito 
mais ainda. Numa cidade que está praticamente em 
banca rota, vai ser mesmo necessário, fazer muito, 
mas mesmo muito  mais ainda. Depois de vermos 
os presentes e passados políticos, sejam eles a nível 
das autarquias ou do governo nacional, não terem 
a menor preocupação nem respeito, pelo não cum-
primento das promessas que fizeram ao eleitorado, 
há razão para nos interrogar-mos se vamos agora 
entrar numa  nova e diferente fase. Uma  tomada de 
consciência que teria como efeito a valorização da 
política e seus políticos. 
Uma raça rara mas  muito apreciada, de dirigen-

tes conscienciosos, que fariam a gestão dos fundos 
públicos, como se fossem os seus próprios haveres. 
Para já esta tomada de consciência é de louvar, esta 

vontade de gerir esta cidade de modo diferente é 
seguramente bem acolhida e resta-nos esperar que 

o senhor Rodrigues prove com ações o que verbal-
mente se compromete a fazer. 
Depois resta aos outros políticos, seguirem seu 

exemplo e num futuro próximo, ser-nos-à possível 
constatar, que Portugal, apesar de pequeno e po-
bre, tem meios suficientes para que os seus cidadãos  
voltem  a ter uma vida decente, financeiramente 
autónomos  e sobretudo orgulhosos de serem portu-
gueses. Utopia? Não necessáriamente, pois existem 
muitos pequenos e não necessariamente ricos países, 
onde as condições de vida são invejadas por muitos 
grandes e ricos países. Basta que  cada cidadão viva 
segundo os seus próprios meios e que seus governan-
tes governem segundo esses mesmos princípios, apli-
cados evidentemente ao País que governam. Condu-
zir a Ferrari do teu vizinho, numa boa tarde verão, 
não dá os meus direitos que se ela fosse tua.
Com isto me vou... Boa semana a todos.
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ANTERO BRANCO

BELEZA DA SEMANA

MiGUEL FÉLix
FOTOS DE MANUEL NEVES

enCerramentO DOs 50 anOs Da 
“Charte” Da missãO santa Cruz

A missão Santa Cruz celebrou na unidade o fi-
nal das celebrações dos 50 anos da existência 

da comunidade católica portuguesa de Montreal. 
Ela já existia mas há 50 anos um documento jurí-
dico confirmava e estabelecia os estatutos legais 
da missão.
para concluir as celebrações, que de melhor ter con-

sigo senão o primeiro padre da missão, Pe. Thomas 
Leblanc. No início da missa foi apresentada uma pla-
ca comemorando estas celebrações e agradecendo o 
Pe. Thomas Leblanc pela sua colaboração e dedica-
ção neste impotantíssimo evento. 

Pe. Thomas Leblanc, nomeado responsável religio-
so da comunidade de 61 até 65. Durante o seu man-
dato, ele incorporou a comunidade na diocese, como 
no governo provincial, em 64. Na sua época, as mis-
sas dominicais eram celebrados na capela do Hôtel-
-dieu de Montreal e do convento das irmãs do Bom 
Pastor, na rua Sherbrooke. Com a incorporação, as 

missas foram para os novos locais da missão, situada 
então na 4440 rua Clark.
A missa foi celebrada pelo Pe. Thomas Leblanc e 

animado em conjunto com todos os responsáveis da 
animação ao longo do ano. O grupo coral Santa Cruz, 
o grupo coral Santo Cristo, o grupo coral Nossa Fé, 
o grupo coral Infantil, o Sr. Tony Cunha, e o Sr. Ar-
mando Loureiro. Muitas pessoas em redor do órgão, 
formando um símbolo da união duma comunidade.
Na união e com boa vontade, todos os projectos 

são possíveis.

CarnavaL na iLha terCeira

Durante quatro dias, a ilha Terceira foi palco 
para sessenta e cinco bailinhos, comédias e 

danças de Carnaval. Nem a crise fez com que o 
espírito carnavalesco diminuísse de intensidade.
O Carnaval da Terceira é o “maior encontro de tea-

tro português que se faz em língua portuguesa em 
todo o mundo”. Esta tradição foi trazida para a ilha 
pelos seus povoadores. Este tipo de teatro popular 
tem muita influencia dos autos vicentinos, ou seja, 
de Gil Vicente.
outrora só se podia assistir, deslocando-se aos aço-

res ou depois do carnaval através de gravações. Hoje 

vários canais transmitem em directo pela internet a 
partir de vários salões da ilha. Este ano as mais po-
pulares foram transmitidas da casa do povo das Fon-
tinhas e do centro social do juncal, para o mundo 
inteiro. As danças do Entrudo são divididas em três 
partes distintas. A entrada ou saudação (aonde se 
cumprimenta o povo e o local onde se encontram), o 
assunto (em que se apresenta o argumento da dança e 
ao qual imediatamente se segue o enredo) e por fim, 
a despedida (em que se agradece a todos os especta-
dores a atenção dispensada e se agradece pela forma 
como fora recebida).
Elementos da Associação Portuguesa do Espíri-

to Santo de Hochelaga, foram no fim-de-semana 
passado apresentar uma comédia carnavalesca 
a Toronto, que brevemente será apresentada em 
Montreal.

rOsa pires, a futura
vOz pOrtuguesa Da
assembLeia naCiOnaL
MiGUEL FÉLix

A lusa-quebequense, Rosa Pires, é candidata 
nas próximas eleições provinciais do Que-

beque, no distrito eleitoral de Verdun, pelo par-
tido Quebeque Solidário. 
A Dr.ª Rosa Pires está implicada no ambiente co-

munitário há mais de 18 anos, nos assuntos da de-
mocracia, da cidadania, da imigração e das ques-
tões ligadas as mulheres. 
Ela esteve também implicada no referendo de 

1995, pelo grupo do  SIM, e é fundadora do gru-
po os independentistas por uma laicidade inclusi-
va, que é contra o projecto da carta dos valores 
quebequenses, do governo Marois. Mestrado em 
ciências políticas, a senhora Pires está preocupada 
com a aumento do custo de vida e os perigos no 
ambiente. O distrito eleitoral de Verdun é actual-
mente representado da assembleia nacional pelo 
Sr. Henri-François Gautrin, do Partido Liberal do 
Quebeque, que anunciou a sua não recandidatura. 
o partido Quebequense anunciou por sua parte, a 
candidatura de Lorraine pental, neste distrito elei-
toral, presentemente directora geral do Théatre 
Nouveau Monde.

BELEZA DA SEMANA
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NATÉRCiA RODRiGUES

Fui convidada para assistir ao Dia das Amigas 
em Laval. Graças a uma amiga que me deu 

carona, fomos ela e eu primeiramente à missa e 
devo confessar que apreciei assaz, pois já havia al-
gum tempo que não assistia à missa ao Domingo. 
igreja cheia de devotos cujo chefe espiritual muito 
bem os guia, instigando-os e encaminhando-os a 
abraçarem o bom caminho. 
Fomos depois para o salão de festas, onde as ami-

gas trouxeram vários pratos de gastronomia açoriana 
desde as favas, ao frango, aos camarões, pastéis de 
bacalhau, rissóis e por aí fora. O grupo do Pão de 
santo antónio organizou esta tarde e ofereceu a sopa 
e o cozido à portuguesa assim como o café. Como 

nos foi anunciado, o melhor seria principiarmos pelo 
alimento, para depois assistirmos às diversas ence-
nações que nos iriam ser apresentadas. Todas estas 
delícias satisfizeram o apetite de todas. O Dia das 
Amigas é um estímulo para refrescar a amizade. Ora, 
a amizade é um sentimento que dá gosto comemo-
rar, e neste dia muitas ideias surgem para dar largas 

à imaginação. Admiro muito estas Amigas de Laval 
pois a imaginação não lhes falta nem a vontade pe-
las brincadeiras. Recordar é viver diziam elas, então 
houve cantigas entoadas por algumas amigas, Lur-
des Andrade e Clarice Borges e algumas anedotas. O 
grupo de santa Marta ou seja as pessoas que limpam 
a igreja expuseram uma comédia onde muito se riu 

O Dia Das amigas em LavaL

Silva, Langelier & Pereira inc.
S e g u r o s  g e r a i s

75  Napoléon | Montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013

hOmenagem aOs benévOLOs De santa Cruz

A Missão de Santa Cruz convidou, no sábado 
passado todos os seus benévolos para um jan-

tar dançante. Uma maneira de os poder homena-
gear e agradecer pelo esforço de um ano de traba-
lho e de generosidade. 
Foram mais de trezentos e oitenta que participaram 

no acontecimento. Desde os grupos corais, comissões 
de festas, catequistas, equipa de liturgia e leitores, 
mensageiros, utL, equipa da cozinha, zeladoras, es-
cola de Santa Cruz, etc. Ao iniciar o jantar, o Senhor 
padre thomas LeBlanc, o fundador da comunidade 
dos católicos portugueses de Montreal, abençoou a 
refeição, confecionada pela conceição couto e sua 
equipa. A Jaimens Band abriu o baile, com música 
brasileira para todos os gostos. Uma verdadeira de-
lícia. De seguida foi a vez do DJ Entre-Nós que fez 
dançar os voluntários.
durante o jantar teve lugar uma tiragem, uma ma-

neira de ajudar às despesas, de uma garrafa de porto, 
que saiu ao número 933, de um cabaz, ao número 921 

e de uma tela, da autoria de José D’Almansor, que 
saiu à esposa do presidente da festa da senhora do 
Monte, que tinha o número 185. O voluntariado é o 
conjunto de acções de interesse social e comunitário 
em que toda a atividade desempenhada reverte a fa-
vor do serviço e do trabalho. É feito sem recebimento 

de qualquer remuneração ou lucro. Santa Cruz, pre-
cisa de todos eles. Desde o que é evidente, ao que 
trabalha à sombra, como é o caso das zeladoras. 

O Pe. José Maria agradeceu a importância dos 
mais de quinhentos benévolos que se implicam 
nas várias atividades da Missão. Que sem eles, 
Santa Cruz não seria o que é hoje.

ANTERO BRANCO
FOTOS DE MANUEL NEVES

e que dizer da exibição da “noite das prostitutas”? 
Muita menina bonita mas como estamos em tempo 
de crise, alguns dos clientes não tinham dinheiro para 
pagarem e o que afirmou não ter problema em pagar 
viria depois a pagar com a herança da própria pros-
tituta. Outra peça muito atraente foi a da noiva que 
juntamente com sua mãe vão ver o senhor padre para 
casar a noiva. Depois do padre ver que a noiva não 
sabia nada de religião aconselha- a a ir ter com o noi-
vo, o qual aparece e prometem casarem-se à civil.
Atestarei que Crizântina Moniz é uma grande in-

citadora nestas comédias juntamente com Fátima 
Carreiro, Clarice Borges, Noémia Carreiro e muitas 
outras amigas. Com o coração cheio de emoção e 
alegrias, quiseram elas homenagear todas as amigas 
transmitindo-nos que a amizade é na verdade um elo 
que nos faz mais fortes e melhores.
Ao fim da tarde, as amigas exsudavam alegria e boa 

disposição indicando que esta celebração de solida-
riedade tinha afinal sido muito agradável. 
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JORGE MATOS
E FOTOS DE JOãO ARRUDA

enFermeirA PreSente
QuArtAS-FeirAS

dAS 11H-19H
- pressão arterial, glicemia e outras análises.
- Injecções e medicamentos
- vacinas
- serviços saúde/viagem
- serviços mãe/recém-nascidos
- tratamento de feridas.

PeÇA o Seu FoLHeto e
inFormAÇÃo doS PreÇoS
no BALcÃo dA SucurSAL

félice saulnier e a sua equipa
orgulham-se de vos servir em português!

1 mont-royal est, mtl, 514-284-1865
(por baixo da clinica luso)

** 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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- Perto do Metro St. Michel

- Perto da auto-estrada 40,
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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 Este, montreal, Qc.

H2A 1E7  (514) 374-2888
www.jfkbc.ca

CarnavaL
São no mundo festejadas

Folias de Carnaval
Mas sempre mais celebradas

No Brasil e Portugal.

É quadra de euforia
Liberdade e extravagância

Num misto de idolatria
São festas de relevância.

Aldeias, vilas, cidades
Destes nossos dois países

Fazem das festividades
Momentos assaz felizes.

Fantasiam-se partidas
Forjadas no Carnaval
Ousadas e atrevidas

Mas ninguém as leva a mal.

A crítica mascarada
De máscara fica nua

Pois só assim disfarçada
Tem liberdade de rua.

Do frenético ambiente
Após a festa acabada

Permanece muita gente
Sem máscara...Mascarada!...

Euclides Cavaco

CANTiNHO DA POESiA

Armenia Teixeira
Advogada

 o’HAnLon SAnderS teiXeirA
3187, rue Saint-Jacques, bur. 101

montreal, Qc, H4c 1g7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  Fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint charles, bur. 102

Pierrefonds, Qc, H9H 3m8
Fax: (514) 624-8632

CarnavaL em santa teresa

Como é habito todos os anos entre os meses de 
Fevereiro e Março é esperada a chegada do 

Rei Momo que representa o CARNAVAL. 
É aguardado com ansiedade para os mais foliões de 

todos os países e respetivas associações que o feste-
jam. 
Como a associação Portuguesa de Sta. Teresa, no 

passado dia 1 de Março não quis ficar sem festejar 
com sua administração e com a imprescindível con-
tribuição do mordomo Sr. Nelson Morgado tendo este 
não se ter poupado a esforços para que nada faltasse e 
tudo corresse pelo melhor, como foi constatado. Cer-
ca de 130 pessoas festejaram com uma alegria exu-
berante e num ambiente carnavalesco,como é habito 

das nossas gentes não importa de onde são oriundas. 
o jantar constou de uma entrada de salada de caran-

guejo, seguida de sopa de caldo-verde, sendo o pra-

to principal de frango assado com batatas fritas,tudo 
muito bem confecionado. Como sobremesa foi-nos 
servido um pudim flan e malassadas. Esta iguaria 

muito bem confecionada pelas Sras. Glória Cabral e 
Rosa Amaro, verdadeiras artistas nesta confeção. 
a animação musical esteve a cargo do dj jeff gou-

veia que através da variedade das interpretações dos 
vários artistas da atualidade nos transmitiu uma ale-
gria e animação sem par. Toda esta festa se deve ao 
excelente trabalho  de toda a equipa da administra-
ção, chefiada pelo presidente José Medeiros, vice-
-presidente carlos almeida, tesoureiro Fernando 
Aguiar, secretaria Lúcia Carvalho. São estas pessoas 
incluindo o mordomo Sr. Nelson Morgado que agra-
decem a todos que de perto ou de longe ajudaram ao 
êxito desta festa. Parabéns a todos.
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ficar, antigas ou novas amizades. A surpresa feita ao 
Sr. Eduíno, começou por uma mesa repleta de verda-
deiras delícias. A mercearia Sá e Filhos confecionou 
a saborosa refeição principal, enquanto os pastéis de 
bacalhau, pão, pastelaria, incluindo o delicioso bolo 
de aniversário, foram confeccionados pelo não me-
nos conhecido roMados e graciosamente ofereci-
dos pelo Sr. Fernando Machado. 
alfred dallaire | Memória ofereceu a sala do sa-

lão B para que todos pudessem confortavelmente 
participar nesta memorável data. Após a refeição e 
um pouco surpreendido, pela agradável surpresa, o 

feliz proprietário e editor, agradeceu a todos por se 
terem deslocado, a fim de participarem na festa, as-
sim como pela apreciada e preciosa colaboração que 
todas as semanas contribuiem para o sucesso deste 
semanário.

Para findar, foi oferecida pelos colaboradores ao 
Sr. Eduíno Martins, uma linda placa, comemora-
tiva destes 10 anos, como proprietário do jornal 
“A Voz de Portugal”.
Tudo é bom quando bem termina e a nossa festa 

terminou muito bem, a festa porque a “missão”, 
continua... pelo menos, por mais outros 10 anos.

10 anOs após a sua pOsse...
Na companhia da maior parte dos colabora-

dores deste Jornal, celebrou-se na passada 
quarta-feira, os dez anos de posse deste semaná-
rio, pelo Sr. Eduíno Martins. O que se pretendia, 
de ser uma festa simples e íntima, se tornou num 
verdadeiro evento comemorativo, de alto nível 
culinário e social.

depois das informais introduções, onde, cada um 
dos presentes aproveitou para “conversar” uns com  
os outros, questão de melhor se conhecerem e, solidi-

pArA O EDItOr 
EDuINO  mArtINs:

  
Alguém falou em 10 anos, decorridos em cui-

dados por A VOZ DE PORTUGAL. Quis estar 
presente para apertar sua mão, e abraçá-lo 

com a missão do meu apreço e afeição, mas 
não me foi possível. Queria expor-lhe a minha 

pessoal gratidão!

Eu sei que sabe contar
Os dias que vão passando

Com cuidados a louvar
No jornal que muito amamos

E todos vamos contando.
É uma Bênção fraterna

No triunfo singular
Que alcança a “Via eterna”,

E os anjos vão aceitar!

Esforço e graça tem prémio
Que o sentimento avalia;

Pois bem, colegas do grémio:
--Estarei convosco um dia
Percorrendo a mesma Via!

Aqui vai o abraço para 
o nosso editor-presidente,

no desejo de envolver cada um, 
no laço do mesmo amor:
j. j. marques da silva
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visita De CavaCO aO CanaDá refOrça
impOrtânCia DOs emigrantes açOrianOs
O presidente do Governo dos Açores conside-

rou que a visita do Presidente da República 
ao Canadá permitirá “reforçar a importância” 
dos emigrantes açorianos naqueles países.
“Esta visita será uma oportunidade, naturalmente, 

de reforçar o contributo que os emigrantes açorianos 
têm nas comunidades do Canadá”, declarou Vasco 
cordeiro, aos jornalistas, à margem de um encontro 
com o secretário de Estado do Turismo, em Ponta 
Delgada. 
O chefe do executivo dos Açores afirma que, pela 

via da sua presença naqueles países, os emigrantes 
açorianos “dão um contributo para a projeção e di-
vulgação” do país. O Presidente da República, Aní-
bal Cavaco Silva, já veio a Toronto, no Canadá, com 
o mar, a economia e as comunidades portugueses na 
agenda, onde o Presidente da República ficou até sá-
bado.
Acompanham esta visita ao Canadá de Cavaco Sil-

va, o presidente do governo dos açores, o ministro 
dos Negócios Estrangeiros (Rui Machete) e os de-
putados eleitos pelo círculo Fora da Europa (Carlos 
Gonçalves e Maria João Àvila).
O ministro do Comércio Externo do Canadá, Ed 

Fast, defendeu o reforço das relações comerciais com 
Portugal, considerando que “há muito para fazer”.
“O Presidente concordou que há muito para fazer”, 

afirmou o ministro do Comércio Externo do Canadá, 
Ed Fast, em declarações aos jornalistas no final de um 
encontro com o presidente da república português, 
Aníbal Cavaco Silva, que já terminou a sua visita de 
dois dias a Toronto. Manifestando-se “muito satisfei-
to” com o desejo dos portugueses em aumentar as 
relações comerciais com o Canadá, Ed Fast apontou 
também Portugal como um país atrativo para o inves-
timento canadiano. Além disso, acrescentou, o fac-
to de portugal ter relações privilegiadas com países 
como o Brasil, Angola ou Moçambique, também é 
bastante importante.

Depois do encontro com o ministro do Comércio 
Externo do Canadá, o Presidente da República por-
tuguês visitou a Luso-Canadian Charitable Society 
de Toronto, o único centro de apoio social e médico, 
sem fins lucrativos, existente no Canadá e que ajuda 
portugueses e lusodescendentes idosos ou portadores 
de deficiência, motora ou mental.
a instituição foi agraciada pelo presidente da re-

pública no sábado à noite com o título de membro 
honorário da Ordem do Mérito.
o presidente da república termina hoje uma visita 

de dois dias a toronto, que teve como objetivo im-
pulsionar as relações políticas, comerciais e o inves-

timento entre Portugal o Canadá.
 no último dia desta viagem, que no início na sema-

na passada começou com um encontro com membros 
da Federação Luso-canadiana de Quadros e empre-
sários. 
cavaco silva aproveitou o encontro para explicar 

aos empresários canadianos e luso-canadianos a si-
tuação atual de portugal e apresentar o país como 
tendo “uma localização competitiva para o investi-
mento”.
“O Canadá é um dos países mais desenvolvidos do 

mundo, é um país com 34 milhões de habitantes e, no 
entanto, é apenas o 25º cliente de Portugal”, referiu o 
Presidente da República na sexta-feira. 
a meio da manhã, o presidente da república rece-

berá o ministro do Comércio Externo do Canadá, se-
guindo depois para uma visita à Luso-canadian cha-
ritable Society de Toronto, o único centro de apoio 
social e médico, sem fins lucrativos, existente no 
Canadá, que ajuda portugueses e luso-descendentes 

idosos ou portadores de deficiência, motora ou men-
tal. O último ponto da agenda do chefe de Estado no 
Canadá será um encontro com o ministro dos Negó-
cios Estrangeiros federal.
Noutra parte, o presidente condecorou várias pes-

soas influentes no Canadá. A partir disto a canadia-
na Nelly Furtado foi condecorada com a comenda 
da Ordem do Infante D. Henrique. A Nelly Furtado, 
que nasceu no Canadá, é filha de pais portugueses, 
oriundos dos Açores e ao longo dos últimos anos já 
vendeu mais de 20 milhões de discos. Compôs a can-
ção ‘Força’, hino da Seleção Nacional de Futebol no 
campeonato europeu de 2004, disputado em portu-
gal e, entre outros prémios internacionais, foi distin-
guida com um Grammy nos EUA.
outra das personalidades que foram agraciados pelo 

chefe de Estado, Aníbal Cavaco Silva, é a professo-
ra da universidade de toronto ana paula Lopes, que 
tem nacionalidade portuguesa e canadiana.
Ana Paula Lopes, que será condecorada como co-

mendadora da Ordem do Mérito, é também presi-
dente da orquestra sinfónica de toronto e criou em 
1993, juntamente com o marido, o escritor canadiano 
don tapscott, a cadeira tapscott em estudos sobre 

a Esquizofrenia. Fundou várias instituições huma-
nitárias de apoio às mulheres e crianças vítimas de 
violência doméstica e foi já distinguida com a Ordem 
do Canadá. Recentemente, a Women’s Executive Ne-
twork elegeu-a “uma das 100 mulheres mais influen-
tes do Canadá em 2013”.

o banqueiro duarte Manuel ponte Miranda foi dis-
tinguido como comendador da Ordem do Mérito. De 
nacionalidade portuguesa e canadiana, nasceu em 
São Miguel, nos Açores, e fixou-se em Montréal, Ca-
nadá, com a família, nos anos 60. Atualmente refor-
mado, foi vice-presidente executivo do Royal Bank 
of canada e presidiu ao grupo de trabalho sobre o 
comércio mundial da Câmara de Comércio do Mon-
tréal Metropolitano.
O empresário e gestor de nacionalidade portugue-

sa e canadiana emanuel Linhares foi condecorado 
como comendador da Ordem do Mérito. A viver des-
de 1981 em Montreal, o empresário natural dos Aço-
res fundou com a mulher a mulher a empresa joeM 
Accountants. É presidente do conselho de adminis-
tração da Caixa Económica Portuguesa de Montréal, 
bem como do Congresso Nacional Luso-Canadiano.
igualmente agraciado com o título de comendador 

da Ordem do Mérito foi o empresário da construção 
civil Manuel Augusto da Costa, que tem também na-
cionalidade portuguesa e canadiana.
A única tuna existente na América do Norte, a Luso-

-Can Tuna, foi agraciada como membro honorário da 
Ordem do Mérito. Fundada em 1998, é constituída 
por jovens luso-descendentes.
A Luso-Canadian Charitable Society, fundada em 

2003, e liderada por elementos da comunidade portu-
guesa, foi também agraciada com o título de membro 
honorário da Ordem do Mérito. É o único centro de 
apoio social e médico, sem fins lucrativos, existen-
te no Canadá, ajudando portugueses e luso-descen-
dentes idosos ou portadores de deficiência, motora 
ou mental. A associação tem centros em Toronto e 
Hamilton.
A gestora bancária de nacionalidade portuguesa 

Ana Ochôa Baptista será condecorada como ofi-
cial da Ordem do Mérito Empresarial - Classe do 
Mérito Comercial. A gestora chefia a representa-
ção da Caixa Geral de Depósitos no Canadá desde 
2010 e tem também se dedicado ao trabalho co-
munitário. Esteve ligada ao lançamento das Con-
ferências da Primavera, destinadas a promover o 
intercâmbio entre empresários e agentes económi-
cos de Portugal e do Canadá.
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miLhares assistiram
aO COrtejO nO funChaL
Muitos madeirenses e visitantes concentra-

ram-se esta noite marginal do Funchal para 
ver passar o cortejo subordinado ao tema “Madei-
ra-Carnaval Brilhante”, no qual desfilaram cerca 
de 1.300 figurantes, distribuídos por dez grupos e 
apoiados por carros alegóricos.
Este corso é o ponto alto do programa de carnaval 

no qual o Governo Regional da Madeira, através da 
secretaria da cultura, turismo e transportes, inves-
tiu este ano cerca de 280 mil euros, contribuindo para 
uma ocupação hoteleira na ordem dos 74 por cento, 
mais 4% que em 2013.
o cortejo teve nas bancadas a assistir o presidente 

do governo regional, alberto joão jardim, que du-
rante anos também desfilou, a secretária do Turismo 
madeirense, conceição estudante, entre outras per-
sonalidades e outras figuras conhecidas do mundo do 
espetáculo nacional. Enchendo de cor, brilho e ani-
mação a marginal da cidade, o cortejo abriu com a 

trupe de joão egídio, que apresentou os “oito tesou-
ros brilhantes”, um projeto elaborado para mostrar 
o que consideraram ser “o melhor que há na ilha”, 
designadamente a arte sacra, o vinho, as flores, a flo-
resta Laurissilva, as frutas, o bordado, os vimes e o 
folclore.

Depois surgiu o grupo ‘Fábrica dos Sonhos” que 
desenvolveu o tema “Madeira Brilhante”, apostando 
também em alguns elementos típicos da região, casos 
do folclore, o Vinho Madeira, os vimes e os carros de 
cesto. Em seguida desfilaram a Turma do Funil com 
“Fantasias e disfarces de Carnaval” e a Associação 
ANIMAD (proteção de animais) explorando o tema 
“Eclipse” e incluiu numa das alas alguns turistas. A 
trupe “Sorrisos de Fantasia” mostrou a “Cidade En-
cantada”, na qual idealizou viver uma população sub-
mersa no Atlântico.
os seguintes foram a associação do Bairro da ar-

gentina, que juntou o brilho das pedras preciosas com 
o arco-íris para realçar o tema “Minha ilha, minha 
pedra preciosa”, e a “Caneca Furada”, um grupo que 

projetou uma “Noite de estrelas”. Com muito brilho 
apareceu a associação geringonça que elaborou uma 
“Noite de Diamante” e os Fura Samba que trabalha-
ram o subtema “Carnival Masquerades Show”. O 
encerramento do corso ficou à responsabilidade da 
Escola de Samba ‘Os Cariocas”, com o “Diamante 
Carioca”, um projeto baseado num lago com o seu 
nome, na antiga Grécia, onde foi descoberto uma 
pedra que aparece anualmente para “contagiar com 
brilho e alegria” as pessoas.
O programa de carnaval da Madeira termina 

terça-feira com o denominado “cortejo trapa-
lhão”, no âmbito do qual os foliões dão asas à sua 
imaginação, aproveitando para satirizar muitas 
das vivências regionais e aspetos políticos e so-
ciais. Os cortejos carnavalescos multiplicam-se 
em vários pontos da Madeira, como são os casos 
de Machico, Porto Moniz, entre outros.



A Voz de PortugAl  |  5 de mArço de 2014  |  P. 10



A Voz de PortugAl  |  5 de mArço de 2014  |  P. 11

newlook.ca

É SEMPRE MELHOR
quando temos 

DOIS!  

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

514 270-8158

1, BOUL. SAINT-JOSEPH O. :
DRE KARINE DAO 

ET
DR SYLVAIN ROSS,
OPTOMETRISTAS

E X A M E 
À  V I S T A 

N O  P R Ó P R I O  L O C A L 

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

Acontecimento

L’avvenimento

*

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

resOLuçãO sObre aCOrDO
OrtOgráfiCO Deixa Cair
revisãO

“CresCimentO em pOrtugaL será
prOvaveLmente revistO em aLta”
O comissário europeu dos Assun-

tos Económicos considerou, em 
Estrasburgo, “muito provável” uma 
revisão em alta do crescimento eco-
nómico estimado para Portugal, até 
ao meio ponto percentual, dado as 
projeções de inverno não refletirem 
ainda os dados mais recentes.
 “tendo em conta que o crescimen-

to do piB no último trimestre do ano 
passado foi muto superior ao esperado, 

é muito provável que o crescimento 
económico, tanto no ano passado como 
este ano, fique acima dos valores proje-
tados nesta previsão de inverno, o que 
poderá ser na escala de um quarto a 
meio ponto percentual”, declarou Olli 
rehn, que admite assim que o cresci-
mento em portugal chegue aos 1,3% 
em 2014 (em vez dos 0,8% antecipa-
dos).

Uma resolução apresentada pelo 
PSD/CDS-PP sobre a aplica-

ção do Acordo Ortográfico foi hoje 
aprovada após três alterações ao 
texto inicial e com o voto contra da 
maioria dos deputados da bancada 
democrata-cristã.
O projeto de resolução 890/XII foi 

apresentado como tendo origem nos 
grupos parlamentares do psd e do 
cds-pp mas, na hora da votação, ape-
nas os deputados do psd e sete deputa-
dos da bancada do CDS-PP (que conta 
com 24) votaram a favor do diploma: 
Teresa Caeiro, Teresa Anjinho, José 
Lino Ramos, José Ribeiro e Castro, 
inês teotónio pereira, Michael seufert 
e Rui Barreto. O projeto de resolução 

foi aprovado com os votos favoráveis 
do psd, do peV e dos sete deputados 
do CDS-PP. O PCP absteve-se, o PS, o 
BE e o CDS-PP votaram contra.
as alterações ao texto inicial foram 

importantes, deixando de constar toda 
a “exposição de motivos” e os pontos 
que propunham a “revogação, suspen-
são ou revisão” se o grupo de trabalho 
a ser criado concluísse que “não está 
garantida a sua efetiva aplicabilidade 
obrigatória até ao final de 2015” em 
todos os países que o subscreveram.Na 

versão aprovada hoje em plenário, fica 
apenas recomendada a criação de um 
grupo de trabalho no âmbito da presi-
dência do conselho de Ministros com 
mandato para fazer um relatório “fac-
tual e objetivo com o ponto da situa-
ção” da aplicação do Acordo.
O grupo de trabalho recolherá tam-

bém “informação completa sobre o 
estado e o calendário previsível de 
conclusão dos diferentes vocabulários 
ortográficos nacionais contemplados 
e do vocabulário ortográfico comum”.
na exposição de motivos que deixou 
de figurar, defendia-se que “não pode 
correr-se o risco de que, por exemplo, 
em 2015 e, mercê ou de dificuldades 
práticas, ou de decisões políticas entre-

tanto ocorridas, portugal fosse o único 
país a aplicar e forçar, com obrigato-
riedade normativa, uma ortografia que 
não era, aliás, a sua”.
No final da votação, o líder parla-

mentar do CDS-PP, Nuno Maga-
lhães, e o deputado do PSD Mota 
Amaral, (que foi um dos proponen-
tes do diploma, com José Ribeiro e 
Castro e Michael Seufert da bancada 
do CDS-PP) anunciaram a apresen-
tação de declarações.

“prOpOr baixa De impOstOs 
é iDeia estúpiDa e perigOsa”
O economista e ex-ministro silva Lo-

pes afirmou hoje que “esta recupe-
ração económica”, da qual muito se tem 
falado nos últimos tempos “é perigosa”, 
e avisou, nas jornadas parlamentares do 
ps, que propor uma redução dos im-
postos é “um disparate”, um “ideia es-
túpida” e uma irresponsabilidade total”, 
conta o Diário Económico. Convidado a 
discursar nas jornadas parlamentares do 
PS, que encerram esta tarde na Nazaré, o 
economista silva Lopes, ex-ministro das 
Finanças e antigo governador do Banco 
de portugal, começou por confessar aos 
presentes que é “um pessimista incu-
rável” para depois apontar o dedo aos 
socialistas, ao governo e aos credores 
internacionais. Silva Lopes defendeu, 
desde logo, que “propor baixa de impos-
tos” como tem sido sugerido e até prome-
tido por vários governantes nos últimos 
tempos, “é, do ponto de vista económico, 
um disparate perigosíssimo”, “uma ideia 
estúpida”, e uma “irresponsabilidade 
total”, conta o Diário Económico.O ex-
-governante considerou ainda, perante os 
socialistas, que o governo de coligação 
tem estado aproveitar-se da “desculpa 
do equilíbrio das contas públicas para 
implantar a sua agenda ideológica”.Até 
porque considera que, a famosa recupe-
ração de que se tem falado “é perigosa, 
porque é sempre com base na expansão 
do consumo” e “isso desequilibra a ba-

lança de pagamentos”. Além disso, Silva 
Lopes recuperou a ideia de que é neces-
sário “travar” o peso da despesa com 
pensões, sustentando que a maioria não é 
paga de acordo com os descontos feitos. 
pelo que, na opinião do economista, cai 
por terra o argumento dos “direitos ad-
quiridos”.Mas também o PS foi alvo de 
críticas da parte do economista, destaca o 
Diário Económico. Silva Lopes afirmou 
que o apoio socialista à reforma do irc, 
já em vigor, “só beneficia grandes empre-
sas como a PT ou a EDP”. E a reestrutu-
ração da dívida, que tem sido defendida 
pela esquerda, é um cenário que, na opi-
nião do ex-ministro das Finanças, “não 
deve ser ponderado nesta altura (…) 
porque ia fazer com que a nossa situação 
nos mercados internacionais fosse pior 
do que já é”.Sobre as previsões do Fundo 
Monetário Internacional (FMI), divul-
gadas na passada semana, silva Lopes 
alertou que não parecem ser “totalmen-
te rigorosas” mas, explicou, “são feitas 
dessa forma para não piorar a situação 
junto dos mercados”.Pessimista também 
quanto ao futuro, silva Lopes referiu que 
“fala-se muito na saída limpa - e vamos 
ter uma saída limpa porque não temos 
outro remédio. Vamos continuar a pagar 
taxas dois pontos percentuais acima da 
irlanda, na ordem dos cinco por cento a 
dez anos. Portanto, isto vai ser um desas-
tre”, alertou.
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grAÇAS Ao XHAmAn A minHA 
eSPoSA regreSou PArA o meu LAdo. 

minha esposa e eu viciamos em toronto, 
sempre estivemos bem, no entanto hou-
ve um tempo em que nós andávamos mal, 
faltáva-nos dinheiro e isso causava polémi-
cas entre mim e minha esposa, continuada-
mente. 
Vendo as coisas tão más, mudámo-nos para 
montral e não sei o que se passou,pois 
poucos dias depois, começaram a crescer 
verrugas nas partes intimas. Visitei vários 
doutores e nenhum conseguiu encontrar 
remédio para as tirar.
A relação com minha munher não melhorava 
e ela decidiu separar-se.tudo ia de mal para 
pior e eu tinha medo que algo ainda pior me 
acontecesse. 
Foi aí que me vi obrigado a consultar o XHA-
mAn indio, tirou-me os caracóis e runas 
brasileiras e descobriu que a minha prima 
iriS me tinha rogado uma praga para me ver 
mal, sózinho e doente. 
Felizmente que deuS pôs este XHAmAn no 
meu caminho. Libertou-me de um mal dia-
bólico, as verrugas desapareçeram e minha 
esposa está a meu lado.
mAuricio PAZ

HoJe em diA dou grAÇAS A 
eSte XAmAn indio Que me  AJudou A 

recuPerAr o Amor dA minHA VidA. 
A minha esposa e eu tinhamos uma rela-

ção quase perfeita, casámo-nos há 2 anos 
e tudo corria muito bem. certo dia,de um 
momento para outro, eu já não era capaz 

de lhe dar satisfação sexual, pois as erec-
ções eram cada vez mais débeis. 

Sou desportista,magro e não tenho doen-
ças nenhumas. não fumo e bebo com 

moderação. Visitei os melhores doutores, 
porém nada do que me receitavam foncio-

nava.
A minha esposa notava isso e chegava a 

casa tarde,não era carinhosa e tudo tinha 
mudado.Sentia que a estava a perder para 

sempre. Visitei XAmAn indio e ele viu 
que eu tinha sidi vitima de uma bruxaria 

da parte da minha ex noiva.
o XHAmAn nos fêz uma limpeza espiri-
tual, e alinhou os chacras e logo senti 

uma paz interior imensa.
deu-me um medicamento natural,e esse 

me fez sentir homem como antes.
A relação com minha esposa vai melhor 

que nunca.mil agradecimentos. 
guZmAn Beto
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nãO aCreDitas em bruxas
A bruxArIA DEstróI lArEs,NOIvADOs E Até A suA próprIA sAÚDE.As pEssOAs 
pOssEssAs DE bruxArIA,NÃO AcrEDItAm Em NADA NEm Em NINguém.pOrQuE 
EstÃO prEcIsAmENtE  cONtrOlADAs pOr fOrÇAs NEgAtIvAs. sÃO pEssOAs 

QuE NÃO sAbEm AONDE Ir NEm Em QuEm cONfIAr.muItAs DElAs fOrAm 
ENgANADAs pOr bruxOs E fEItIcEIrOs.

mAS, eLAS eXiStem 

Disseram-lhe que o seu mal não tem cura? sente-se inseguro/a? Impotente? O dinheiro é pouco 
e não rende? Despediram-no do seu trabalho sem justificação? Zanga-se com ele e vai-se embo-
ra sem explicação? sente que a sua companheira/o mudou para consigo? Engana-o e sente-se 
aborrecido? sente no seu corpo uma doença estranha  e Incurável? Amigo/a pode ser que esteja a 
ser vitima de um mal sobrenatural ou está possesso de uma sombra negra que o não deixa. sou o 
sHAmAN Dos sHAmANEs sou psicoespiritualista, curandeiro e ervanário da sElvA AmAzóNIcA, 
conhecedor do mAl. por isso dou garantia de  100% .venha visitar-me e lhe mostrarei a cara do 
seu inimigo. sou INDIO guru. curo o que os outros não podem curar,de verdade.

dukasdosantos@hotmail.com

514-880-97977551 St-HuBert

cASoS de VidA reAiS

Através de este médio, 
quer saudá-lo e pedir 
a deuS sua ajuda com 
o problema do meu es-
poso e filho. Eles 
têem um com-
portamento mui-
to mau em casa, 
não sei o que se 
está passando. Poderá 
ajudar-me? meu nome 
é AnA m.
reSPoStA:
minha querida AnA o 
problema de seu es-
poso é o vicio por cer-
veja e isso resolve-se 
com umas rezas e ba-
nhos especiais e o do 
seu filho DARIO é mais 
delicado, ele anda em 
maus lençóis e com 
uma amiguita que vai 
levá-lo á cadeia ou ao 
hospital, pois eles con-
sómem muita droga. 
Venha com uma foto 
dele e dela e com umas 
ervas da minha selva 
vou aliviá-la de todo o 
mal. Seu amigo o índio. 
Venha e será a verda-
de.

CasOs De
viDa reais

A vida mudou-me gra-
ças a este SHAmAn  
indio. com o segre-
do da selva e suas 
rezas curou o meu 
filho de uma enfermi-
dade que tinha a va-
rios anos,por causa 
de uma praga que lhe 
rogaram,para que eu 
falhasse em tudo.
Quase que conse-
guiram, se não tives-
se sido este grande 
SHAmAn indio que 
viu toda a verdade.

roSA eLenA 
rAmireZ

SÓ LHe dÃo AmArgurAS... PoiS Amigo/A 
AQuÍ eStá A SoLuÇÃo, onde todoS 
FALLHArAm. eu Acerto, nÃo FALHo. em 
trABALHo nenHum. nÃo tenHo  mAr-
gem PArA erroS. 30 AnoS de eXPe-
riÊnciA  me SuPortAm. eStou contrA 
oS Que engAnAm eXPLorAm e rou-
BAm.  Vem e VeráS com teuS PrÓPrioS 
oLHoS Que  tudo iSto eXiSte. SomoS 
oS Que SABem curá-Lo e A um cuSto 
AJuStAdo áS SuAS áS SuAS PoSSiBiLi-
dAdeS. SÓ PreciSo o Seu nome e So-
Brenome, e em 24 HorAS deVoLVo oS 
reSuLtAdoS.

nãO CObramOs peLOs nOssOs trabaLhOs mas gratifiCaçãO após resuLtaDOs ObtiDOs

graças à Santissima trinda-
de e a deus, que conheci este 
SHAmAn indio. durante um 
certo tempo vivi coisas mui-
to dificeis. Perdi o meu lugar, 
os negócios foram para bai-
xo, o meu sócio aproveitou-se 
de tudo e a minha saúde es-
tragou-se ao ponto de querer 
tirar-me a vida. 
isto levou-me a visitar al-
guém para me orientar e foi 
assim que fui ter ao  SHAmAn 
indio .na primeira consul-
ta ele limpou-me de um mal 
que a minha própria mulher 
me tinha rogado, para eu a 
deixar livre para ela ir viver 
com uns amigos.Soube toda 
a verdade através de um es-
pelho.ele mostrou-me como 
o meu amigo e minha esposa 
preparavam a comi-
da que me causava 
este mal.graças ao 
SHAmAn,estou bem. 
JoSÉ rAFAeL

durante um tempo, 
estive afastado da 
minha família  e em 
especial de meus fi-
lhos, sem saber por-
que azão.

graças a este indio 
hoje estou celebran-
do com minha famí-
lia a minha volta á 
casa ,para os anos 
de minha filha. NEL-
Son mAri
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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
4 DE MARçO DE 2014

1 EURO = CAD 1.536970
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
FuneráriAS

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

Casamentos, 
Batizados,Festas,...

A Bom preço
tel.: 514.299.1593

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reStAurAnteS

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

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

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

$799,000 NEgOcIávEl

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

VENDiDO

preCisa-se De pessOa para 
trabaLhar na greLha COm 

Ou sem experiênCia para um 
restaurante pOrtuguês. 

Deve faLar franCês

514-688-1015

iNFORMAçãO PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA QUEM ANUNCiA.

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

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

514-987-6444

Senhora com experiência 
oferece o seu serviço para 
cuidar de pessoas idosas. 
A tempo inteiro ou parcial.

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

SerViÇo

Aluga-se 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

Aluga-se 41/2 na área de 
Villeray, rua tranquila. 
Perto de todos os ser-
viços e do metro Fabre. 
Grandes janelas, chão 
de madeira e duas va-
randas. Cozinha e quar-
to de banho renovados.

514-233-1997

† 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, Paulo (Sandra 
Silva) assim como seus 16 netos e 8 
bisnetos, suas irmãs, cunhados, sobrinhos/as, familia-
res 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 funeral foi segunda-feira às 10h00 na igreja Santa 
Cruz. Irá a sepultar em cripta no Mausoléu de St. Mar-
tin, 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.

M E M O R A N D U M
1º ANIvErsárIO DE fAlEcImENtO

ADOrINDA cONcEIÇÃO (sÃO)
gArcIA cArvAlHO

“Querida esposa, mãe, avó e ami-
ga foste embora muito cedo e já 
se passou 1 ano. Hoje és o nosso 
anjo da guarda e uma linda estrela 
a brilhar no céu para os teus netos. 
Para sempre continuamos a pen-
sar em ti e ficarás no nosso cora-
ção eternamente”.

Com muitas saudades do teu
Nelo (esposo), filha, genro e netos.

Uma missa será celebrada em sua memória, Sábado 
dia 8 de março 2014 pelas 18h30, na Igreja  Santa Cruz. 
Agradecendo desde já a todas as pessoas que possam 
participar nesta celebração.

Precisa-se de senhores e 
senhoras para limpeza du-
rante a noite com experiên-
cia. Deve ter um carro.

450-975-0584 
ou enviar cv por fax

450-975-1977

vende-se ou aluga-se 
restaurante

completamente equipado
e disponível para 
abertura imediata
contatar fernando 

ou joão santos
514-574-1936 ou 514-862-6031

contentor

procura pessoa
para partilhar
um contentor
para portugal.

Data a determinar
(abril ou maio)

natalino.martins
@gmail.com
514-575-9793

Vende-se restaurante 
no velho montreal

Excelente custo de renda
Excelente lugar

Excelente clientela

contatar georgina
514-979-6008

Precisa-se de senhora para 
limpeza de uma casa de 3 
a 4 vezes por semana. 

514-274-5356

gIlbErtO
rENOvAÇõEs

gErAIs
t.: 514-668-6281

restaurante 
villa massimo

Situado na “Rive-sud”, pre-
cisa de servente de mesa 
com experiência. Gastrono-
mia fina italiana.

contatar: 
josé ou tony
450-444-3416

Precisa-se de pessoa para 
fazer limpeza e babá, de 
preferência, rapariga portu-
guesa, 40 horas por sema-
na, das 9h às 17 horas.

514-953-4673
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Solução dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONtAIs: 1. Reles, Acabe. 2. Alão, Agir. 3. Cite, Isto. 4. Uno, Oriundo. 5. Só, Ira, 
Rio. 6. Aceso, Praça. 7. Une, Aia, Um. 8. Cognato, Ora. 9. Ator, Alar. 10. Peça, Oito. 11. 
Amora, Aorta. vErtIcAIs: 1. Recusa, Cepa. 2. Inócuo, Em. 3. Lato, Engaço. 4. Ele, 
Isentar. 5. Sã, Oro, Ao. 6. Oira, Atro. 7. Si, Pio, IA. 8. Caturra, Ato. 9. Agonia, Olor. 10. 
Bi, Doçura. 11. Erro, Amaria.

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 6 De marçO
- presiDente Da repúbLiCa COnDeCOrOu DOis 
  pOrtugueses Da nOssa COmuniDaDe em tOrOntO
- renOvei a Casa... à pOrtuguesa
sábaDO 8 De marçO
- missa faDista  inCLuíDa nas COmemOrações DOs
  50 anOs Da Charte CatóLiCa DOs pOrtugueses

BeLL FiBe: 880 | Videotron: 255

MR. PEABODy & SHERMAN

as aventuras De
peabODy & sherman
sonho antigo do diretor de o rei Leão, rob 

Minkoff, As Aventuras de Peabody e Sherman 
adapta o desenho animado exibido originalmente du-
rante As Aventuras de Alceu e Dentinho na década 
de 60, aquele estrelado por um esquilo voador e seu 
amigo alce. O divertido longa-metragem encanta já 
pela premissa: não é o garoto que adota um cachorro 
e sim o contrário, dando origem a uma amizade pro-
funda que leva os protagonistas a uma jornada pela 
história.

O cachorro Peabody é um dos seres mais inteligen-
tes do mundo, vencedor do prêmio nobel e gênio in-
questionável. Quando encontra um bebê abandonado 
na rua decide adotá-lo. Como grande cientista, o cão 
inventa uma máquina do tempo e resolve usá-la para 
ensinar lições históricas e científicas a seu filho Sher-
man. Quando o garoto se envolve em uma confusão 
na escola, as coisas fogem do controle e a aventura 
começa de verdade, mas as consequências podem ser 
catastróficas.
o longa faz uma abordagem contemporânea da his-

tória original e adiciona drama na relação pai e filho, 
levantando questões sobre a capacidade de um cão 
criar o garoto. Além disso, introduz Penny, colega 
de classe de sherman e menina rica bastante desa-
gradável, que instiga os eventos que levam o trio a 
locais como Tróia, Itália renascentista e Egito anti-
go. Embora o longa seja corrido e não desenvolva 
tão bem os personagens, uma cena ambientada em 
Florença mostra o começo de uma amizade de forma 
tão simples e completa que compensa a falta de pro-
fundidade.
a animação pode não ter as mesmas tiradas inteli-

gentes e sequências impressionantes de uma aven-
tura Lego e, às vezes, exagera na tentativa de pare-
cer inteligente quando na verdade não é, mas diverte 

com situações estranhas envolvendo personalidades 
históricas, como Leonardo Da Vinci. Além disso, o 
diretor consegue encher a tela de ação de forma que 
a criançada nem percebe que está aprendendo sobre 
eventos históricos, personalidades e ciência - e não 
existe melhor jeito de ensinar.
Apesar disso, o filme faz algumas escolhas estra-

nhas de humor. Inicialmente parece ser voltado ape-
nas para as crianças pequenas, até que piadas espe-
cíficas para adultos começam a aparecer. Esse estilo 
de comédia em animações, com piadas para públicos 
diferentes, não aparecia há algum tempo em produ-
ções da Dreamworks. Até funciona, mas é uma forma 
preguiçosa de agradar crianças e pais sem precisar 
atingir a todos simultaneamente, como Frozen - uma 
Aventura Congelante e Lego fazem muito bem.
Além disso, outro problema da produção é a facili-

dade com que os protagonistas resolvem problemas. 
Eles nunca parecem estar em real perigo, pois Sr. 
Peabody sempre tem a solução para tudo. Isso tira 
parte da magia da trama e oportunidades de grandes 
momentos são desperdiçadas, porém dificilmente as 
crianças vão reparar nesse detalhe.

Outra questão incômoda é o design simplista dos 
personagens, bem diferente do que pixar e drea-
mworks têm feito recentemente. Sr. Peabody não 
parece ser coberto de pelos caninos e sim de algum 
tecido similar ao feltro. Esse aspecto foi escolha equi-
vocada do diretor para lembrar o clássico dos anos 
60, tanto que cenários e efeitos são magníficos em 
comparação, com cores fortes e brilhantes, texturas 
complexas e sequências de ação espetaculares - esses 
sim de alta qualidade técnica.
As Aventuras de Peabody e Sherman agrada pela 

abordagem divertida da viagem do tempo, embora 
não explore o tema tão bem quanto clássicos como 
De Volta Para O Futuro. Mesmo assim, o longa deve 
conquistar especialmente aos fãs de ficção científica 
e aventura e é boa opção para todos os públicos. Aos 
pais, é chance única de levar os filhos para se diverti-
rem e ainda aprenderem uma lição ou duas.

O telefone toca e a dona da casa atende:
– Estou?!
– Queria falar com a Sra. Silva, por favor.
– É a própria.
– Daqui é o Dr. Arruda, do Laboratório de Análises. 
Ontem, quando o médico do seu marido enviou a 
biopsia aqui para o laboratório, chegou também 
uma biopsia de um outro Sr. Silva e agora não sa-
bemos qual é a do seu marido... E infelizmente, os 
resultados são ambos maus…
– E o que é que o Sr. Dr. quer dizer exactamente 
com isso?
– Um dos exames deu positivo para Alzheimer e 
o outro deu positivo para HIV. Nós não sabemos 
qual é o do seu marido.
– Que horror! E vocês não podem repetir os exa-
mes?
– Não, o SNS só paga estes exames caros uma 
única vez por paciente.
– Bem,e o que é que o senhor me aconselha a 
fazer?
– O Serviço Nacional de Saúde sugere que a se-
nhora leve o seu marido para um lugar bem longe 
de casa e o deixe por lá. Se ele encontrar o cami-
nho de volta... Não faça mais sexo com ele.

HOrIzONtAIs: 1. Parte do tronco que fica ligada à ter-
ra depois de cortada a árvore. Instruir. 2. Olho simples 
dos insetos. Inflexível. 3. Tramoia. Senão, dificuldade. 
4. Grande porção. Naquele lugar. Quarta nota da escala 
musical. 5. Tornar nédio. 6. Indica lugar, tempo, modo, 
causa, fim e outras relações (prep.). Sentimento bené-
volo e terno para com alguém. Medida itinerária chinesa. 
7. Escorregadio. 8. Existes. Eia (interj.). Vaso de pedra 
para líquidos. 9. Caminho, estrada que estabelece a li-
gação de um lugar para outro. Objeto ou sítio em que 
alguém se senta. 10. Soar. Irisar. 11. Quebrar ou rachar 
em lascas. Bramido de certas feras.

vErtIcAIs: 1. Modo de dizer. Que se pode apagar ou 
destruir. 2. Esvaziar. Qualquer composição musical. 3. 
Massa de cera, pez e sebo para encerar fio. Contr. da 
prep. a com o art. def. os. 4. Cheiro agradável. Centési-
ma parte do hectare. Antes de Cristo (abrev.). 5. Aqueles. 
Pusera no devido tom. 6. Pequeno vaso cilíndrico com 
asa (pl.). 7. Cada uma das línguas que se consideram 
variedades do mesmo tipo fundamental. Sétima nota da 
escala musical. 8. A unidade. Passado. Grande ave gali-
nácea. 9. Na companhia de. Produzir tinido. 10. Retran-
ca das cavalgaduras. Cingir. 11. Devoção religiosa que 
consiste na recitação de quinze dezenas de Ave-Marias 
e de quinze Pai-Nossos. Discurso.



A Voz de PortugAl  |  5 de mArço de 2014  |  P. 17

SudoKu

78

1
6

8

6

5 9

8

3

3
2

2
2

4

6

7

9

53
4

3

8

COORDENADO POR JOSÉ PEREiRA

FigurAS de PortugAL: 
egas mOniz

Prémio Nobel de Medicina em 1949, o médico,  
neurologista e neurocirurgião egas Moniz foi pro 
fessor universitário, investigador, orador, conferen-
cista, critico literário, homem de estado, diplomata, 
académico e escritor. Uma personalidade multiface-
tada a acolher um génio único.

antónio caetano de abreu Freire egas Moniz nas-
ceu a 29 de Novembro de 1874 em Avanca, Estar-
reja. Licenciou-se em Medicina na Universidade de 
Coimbra em 1889, onde chegou a Lente. Doze anos 
mail tarde, após ter frequentado as clínicas neuroló-
gicas de Paris e Bordéus, foi professor de Neurologia 
na Faculdade de Medicina de Lisboa e passou a ser 
director da mesma em 1929. Paralelamente, iniciara 
a sua vida politica, chegando a ser ministro de portu-
gal em Madrid e ministro dos negocios estrangeiros 
no ano da revolucao bolchevista. Foi assim que che-
fiou a delegação portuguesa a Conferência da Paz em 
Genebra. Como neurologista, distinguiu-se por duas 
descobertas importantes: a angiografia cerebral (tra-
balhava em colaboração com pedro almeida Lima, 
colaboração essa iniciada em 1927, tendo almeida 
Lima menos 29 anos que o seu mestre e cabendo-

-lhe parte substancial da investigação experimental 
no cão, realizada no instituto rocha cabral) e a leu-
cotomia préfrontal (realizada pela primeira vez em 
1935) intervenção cirúrgica cerebral durante a qual 
são seccionadas as conexões do lobo frontal com o 
restante cérebro. Estas descobertas grangearam-lhe o 
Prémio Nobel da Medicina em 1949, partilhado com 
W. R. Hess. A leucotomia pré-frontal foi rapidamen-
te aceite nas clínicas neurocirúrgicas e psiquiatras de 
todo o mundo e largamente utilizada no tratamento 
de psicoses graves. Hoje em dia, a leucotomia, ape-
nas se realiza em casos excepcionais.
egas Moniz foi presidente da sociedade de ciencias 

Medicas (1944-46), sócio correspondente de várias 
sociedades cientificas e Doutor honoris causa por di-
versas Universidades. Presidiu também a Academia 
das ciências de Lisboa e como escritor deixou uma 
vasta obra, da qual citamos: Ao Mestre José Malhoa 
(o qual pintou um óleo do médico), Confidências de 
um Investigador Científico, O Teatro de Júlio Dinis, 
Ao Lado da Medicina, O Abade Faria, etc. Egas Mo-

niz morreu em Lisboa, no dia 13 de dezembro de 
1955.

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
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CarLOs LeitãO 
na equipa 
LiberaL
MiGUEL FÉLix

O chefe do Partido Liberal do Quebeque, o 
Dr. Philippe Couillard, anunciou a candi-

datura do economista Carlos Leitão, do distrito 
eleitoral de Robert-Baldwin.
Ele é atualmente chefe economista do Valores 

mobiliares do Banco Laurentienne, desde 2004. 
Foi considerado como o segundo melhor econo-
mista do mundo pelo Bloomberg News. Já traba-
lhou no Banco Royal em Montreal e em Toronto, 
como na Megawide Construction Corporation. 
Também o chefe anunciou a candidatura do eco-
nomista do Banco do Canadá, Martin Coiteux.
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ROSTOS, OLHARES E iDENTiDADE

MANUEL CARVALHO E JOAQUiNA PiRES
LuDmiLa aguiar

«Fiz todos os meus estudos em Montreal, a escola se-
cundária, o cégep, a universidade. Dizia muita vez, eu 
ia para Laval era só para dormir. Ao contrário de outros 
alunos que conheci, gostei de frequentar a escola portu-
guesa dos sábados, conclui o 11º ano e isso permitiu-me 
encontrar outros estudantes portugueses, foi fundamen-
tal para aprender a história e a língua portuguesas, nunca 
me passou pela cabeça desistir,  sobretudo, ajudou-me 
a amar Portugal que, a partir de 1997 ou 1998, passei a 
visitar todos os anos. Quanto à escola francesa, frequen-
tei o colégio Marie-Rose, que mais tarde se passou a 
chamar colégio Rachel, era uma escola privada, só para 
raparigas. Foi uma experiência que ainda hoje me levan-
ta certas dúvidas, se um dia for mãe, acho que não irei 
inscrever as minhas filhas numa escola só para raparigas. 
Recordo que quando, mais tarde, cheguei ao Cégep Mai-
sonneuve, no convívio com os rapazes senti-me bastante 
intimidada, tive alguma dificuldade em integrar-me, sen-
tia vergonha, nas aulas não queria falar, ficava no meu 
cantinho a fazer as minhas coisas. Mas reconheço que o 
colégio Marie-Rose me deu uma boa formação, foi essa 
a principal razão que levou o pai a matricular-me, assim 
como às minhas irmãs, nesse estabelecimento, não obs-
tante o sacrifício financeiro que isso acarretava.»
Concluído o cégep, depois de algumas hesitações, 

optou por fazer um curso em comunicação na uQaM 
(Université du Québec à Montréal). «Acabei por não 
trabalhar nesse ramo, presentemente estou mais liga-
da às relações públicas, como sabem, sou directora de 
vendas aqui no hotel. Mas ainda penso regressar à uni-
versidade, apesar de adorar a comunicação, também há 
a área do marketing que me atrai muito e que gostaria 
de explorar mais, para conseguir uma base mais sólida 
que sinto que me fará falta na minha vida profissional 
futura.» Mas nem tudo foram facilidades na sua vida de 
estudante, cedo ingressou no mercado de trabalho para 
aliviar a carga dos pais. «Paralelamente aos estudos, co-
mecei a trabalhar logo que acabei a escola secundária, 
para ajudar a pagar os estudos no cégep e depois também 
a universidade. Trabalhei num Dunkin Donuts, depois 
tive outros trabalhos, e quando fui para a universidade 
trabalhava na recepção dum hotel.
Foi difícil conciliar estudos e trabalho,  cheguei a traba-

lhar trinta horas por semana.  Com três filhas, as despe-
sas eram muito elevadas para os meus pais e todas traba-
lhámos para os ajudar. Apesar das dificuldades, saímos 
todas da universidade com um diploma, que era aquilo 
que os meus pais mais queriam.»
Com calendário tão preenchido, mesmo assim ainda 

conseguia arranjar tempo para se divertir como qual-
quer rapariga da sua idade, no que contou sempre com a 
compreensão dos pais. «Os meus pais, apesar de serem 
bastante tradicionais nalguns aspectos, sempre foram 
pessoas muito abertas, nunca puseram barreiras, apro-
veitámos bem a nossa juventude. Nunca nos impuseram 
horários, não havia nada disso, deram-nos a liberdade de 
fazermos o que quiséssemos, mas, em contrapartida, nós 
impusemo-nos as nossas próprias barreiras. Tive uma ju-
ventude com muita liberdade, reconheço. A atitude deles 
deveu-se talvez ao facto de terem sido pais muito novos 
e terem já uma mentalidade diferente. O que também 
ajudou muito foi o facto de desde miúdas sermos muito 
responsáveis. O desporto sempre foi muito importante 
para o meu pai, e nós aos cinco anos já fazíamos também 
desporto, durante a minha infância todos os dias havia a 
natação. Nós sabíamos que depois da escola não havia 
brincadeiras, era ir a casa buscar os nossos sacos de trei-
no e íamos logo para a piscina até às seis horas da tarde, 
essa disciplina tornou-nos muito responsáveis.» É sabido 
que o pai, o norberto aguiar, sempre esteve ligado aos 
meios de comunicação nomeadamente como chefe de 
redacção do jornal a Voz de portugal e mais tarde como 
editor e também chefe de redacção do jornal LusoPres-
se, foi, pois, com naturalidade que a Ludmila também, a 
certo passo, se envolveu nessas lides. «Segui um pouco 
os passos do meu pai, das três irmãs fui a mais envolvi-
da, fiz parte, durante muitos anos, da equipa de jovens do 

LusoPresse, o que foi muito interessante. Aprendi muito, 
desenvolvi também a minha maneira de escrever, só que 
depois acontece a vida». Encolhe os ombros e sorri, um 
pouco enleada. «A gente começa a desligar-se, come-
çamos a pensar na nossa própria carreira, vai faltando 
o tempo. Tenho pena que já não exista uma equipa de 
jovens ligados ao jornal, os tempos mudaram muito ra-
pidamente, os jovens parecem muito desinteressados da 
vida da Comunidade, não sei como explicar.» A sua par-
ticipação nas actividades da Comunidade não se ficou 
por esta experiência, fez rádio, na Rádio Centre-Ville, 
foi durante algum tempo apresentadora na televisão co-
munitária, fez teatro na Casa dos Açores e numa peça 
encenada pela actriz Isabel dos Santos,  para além de 
ser animadora de inúmeras festas e encontros culturais. 
Mas, tal como ela disse, depois aconteceu a vida, com 
outras exigências, outros caminhos solicitaram os seus 
passos.  «A certo ponto fiquei um pouco saturada, que-
ria-me concentrar na minha carreira e também senti que, 
apesar de tanto esforço,  era um bocado ingrato, não ha-
via muito reconhecimento pelo meu trabalho.»  Franze 
a testa, cala-se, em busca das palavras. Há algumas nu-
vens a vogar nos olhos enormes e expressivos. «É muito 
fácil criticar, muitas vezes não se dá muito valor ao que 
fazemos, isso mexeu um bocado comigo, talvez fosse o 
sinal para me retirar e concentrar-me noutros objectivos.
depois de terminar a universidade continuei a trabalhar 

na área da hotelaria. Presentemente, o meu trabalho é um 
grande desafio, é muito exigente, mas dá-me muita satis-
fação porque preciso de ser estimulada, preciso de desa-
fios.» Palavra puxa palavra, a conversa deslizou para os 
problemas da sociedade actual. Confrontada com a dis-
solução dos valores tradicionais da 1ª geração, tem um 
ponto de vista que difere bastante do de muitos jovens da 
sua geração. «Os meus pais estão casados há trinta e sete 
anos, acho isso muito bonito. Eu tenho trinta e seis anos 
e ainda não sei o que será a minha vida quanto a esse res-
peito. O que eu vejo é que os jovens da minha geração, 
após alguns anos de vida em comum, se separam com a 
maior das facilidades. Acho triste porque as pessoas não 
fazem grande esforço para manter a relação. E devido 
ao facto de as mulheres agora trabalharem, já não preci-
sam dos homens, nem para ter filhos, tudo isso faz com 
que as relações sejam muito mais difíceis. Adaptamo-
-nos a esta evolução mas acho triste porque, realmente, 
ninguém quer acabar os seus dias sozinho.» Com tantas 
voltas e reviravoltas, chegámos à questão sacramental da 
identidade. «No fundo de mim mesma, sinto-me portu-
guesa», confessa, sem rodeios. «Portuguesa, porque não 
há ninguém que olhe para mim e diga “tu est québécoise, 
toi”, talvez agora, nos últimos três ou quatro anos, é que, 
por vezes digo que os meus pais são portugueses e que 
eu nasci cá, mas o que eu, realmente, me sinto é portu-
guesa, é a primeira coisa que me vem à cabeça. Não me 
identifico com as tradições canadianas ou quebequenses, 
mas a verdade também é que quando vou a Portugal nin-
guém diz que eu sou portuguesa.» Uma certa perplexi-
dade derrama-se pelos olhos muito abertos. «Aceito este 
paradoxo mas dói, é como se não reconhecessem que eu 
venho de pais portugueses, nasci fisicamente num país 
mas tudo o resto é português. Mas apesar de tudo, se 
um dia tiver filhos tenho a certeza de que irei ensiná-los 
a falar português, tal como a minha irmã já faz com os 
seus três filhos.» Os seus contactos com a Comunidade 
Portuguesa são, presentemente, muito superficiais, resu-
mem-se ao convívio familiar, às idas aos restaurantes e 
pouco mais. Mas apesar de certo desencanto, ainda lhe 
acalenta o coração uma réstia de esperança, no que diz 
respeito ao futuro da Comunidade Portuguesa. «Acredi-
to que na Comunidade há muitos talentos escondidos, 
sobretudo nas 2ª e 3ª gerações, gente com grande forma-
ção, ainda há dias soube que uma minha antiga colega 
de escola era médica, nem me passava pela cabeça. E 
como este exemplo há muitos mais, tenho a fé que um 
dia todos esses valores despertarão, acabarão por sair do 
seu individualismo e saberão dar as mãos.» Se a profecia 
se concretizar, ainda um dia voltaremos a ver a Ludmila 
de volta às lides da comunidade, lê-se nos seus olhos 
luminosos onde a esperança teima em persistir.

DesesperO
DRA. MARiA
DA CONCEiçãO BRASiL
mcbrasil2005@hotmail.com

Ponto 1 - Estão a matar o nosso povo. A minha 
gente começa a baixar os braços e a desistir. Os 

números do desemprego não mentem: uma boa 
percentagem dos que não aparecem nas estatísticas 
dos centros de emprego desistiu de o procurar, de 
viver de mão estendida, dia atrás de dia, sem espe-
rança e sem pão.
entretanto, governantes inconscientes vão tirando 

aos que trabalham grandes fatias de salário para en-
tregar aos bancos corruptos e ladrões. É uma inversão 
de valores e práticas que arruína o País e tenta enga-
nar as pessoas menos atentas. O Primeiro-Ministro e o 
seu Vice vêm pouco a pouco a terreiro informar (?) as 
populações sofridas que Portugal está a crescer e, mes-
mo, a enriquecer. Só se cresce das orelhas e enriquece 
os indivíduos ligados a negócios obscuros. Porque na 
realidade a pobreza grassa como um monstro sem ca-
beça nem culpas. Pela primeira vez, em muitos anos 
de vida, olho à volta e tenho medo. Não tenho certezas 
sobre o meu dia de amanhã. Nem sobre o dos outros 
que me rodeiam. Há muita gente a trabalhar quarenta 
horas semanais. As crianças, sem o apoio dos pais, têm 
que ser entregues a avós (se os tiverem ou eles tenham 
disponibilidade e saúde) ou ficam sozinhos em casa 
desprotegidos porque vulneráveis. As famílias sofrem 
por falta de tempo para o casal e para os filhos que 
gostariam de acompanhar. Os factos reais expostos po-
dem levar facilmente à destruição de lares por cansaço 
e desânimo. 
Será que as políticas vigentes em toda a União Eu-

ropeia não terão um projecto oculto que visa exacta-
mente esse desacerto das sociedades? Perante a confu-
são instalada através de informações pouco credíveis 
para os espíritos mais atentos não estarão a diligenciar 
destruir as antigas estruturas morais que eram susten-
táculo de valores fundamentais, cristãos ou não, que 
faziam da vida espaço de paz e de alegria sã? Há já 
muita gente a meditar sobre o que acabei de afirmar. 
E a sentir que poderemos estar a ser todos enganados. 
Ponto 2 – Já lá vão muitos anos, havia um ditador a 

governar o nosso País. Como a maioria de nós sabe, 
o ditador é alguém que é autoritário, déspota, tirano, 
autocrata, totalitário, opressor. De forma mais sim-
ples, podemos dizer que manda e desmanda sem que 
o povo seja ouvido nem achado para a resolução de 
questões que lhe dizem respeito. Vive como mais gos-
ta, dita leis que o servem tanto pessoalmente como aos 
que o encobrem, despreza quem trabalha, é corrupto e 
corrompe, vive alheio a qualquer sofrimento dos que 
trabalham para o bem comum.
Não estamos a viver em ditadura. Esta é uma demo-

cracia. Creio que todos acreditam nisto. Mas que há 
semelhanças entre o que por cá se passa e o que já se 
passou ninguém o poderá negar, se quiser ser sincero. 
Há um governo eleito pelo povo; há um parlamento 

com uma maioria a tomar as decisões e um presiden-
te que tenta ser isento embora nem sempre o consiga. 
Há uma população a receber ordens com sindicatos a 
tentar (ou fingir?) protegê-los. Continuamos a querer 
acreditar que a democracia Portuguesa é real. Mas…
onde está a liberdade para dispormos dos nossos sa-
lários e pensões como foi contratualizado? Que filas 
e filas de desempregados são estas que vemos à porta 
dos centros de emprego? Como é permitido que casais 
desempregados vivam da caridade alheia? O que fa-
zem na rua a viver jovens que se licenciaram nas nos-
sas universidades? Para os governantes o País está em 
crescimento e gritam bem alto as suas façanhas quando 
vão aos mercados. Por que razão tais feitos não fazem 
abrandar as enormes carências que todos nós vemos e 
sentimos? Corrupção e ganância por todo o lado será 
uma das respostas. Ajuda contínua e continuada aos 
bancos falidos é outra. Desinteresse total pelo homem 
e falta de ética também será. A nossa gente, ferida de 
morte, aguarda um D. Sebastião. Virá?
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a ansieDaDe e a tristeza 
sãO O CaOs DO munDO 
mODernO
JOSÉ DA CONCEiçãO

Com a expansão da ciência, aprendemos a me-
dir tudo com precisão.

aprendemos a medir as distâncias entre os planetas, 
o tamanho do átomo, a velocidade dos objectos. Es-
tamos na era dos transportes aéreos e da navegação 
pela Internet. O nosso Mundo ficou muito pequeno 
e veloz.
temos milhões de motivos para ser alegres, mas fre-

quentemente damos mais importância aquilo que nos 
aborrece. O homem moderno está  menos contem-
plativo, e cada vez mais robotizado, alheio aos ver-
dadeiros padrões da beleza da vida. A paranóia da es-
tética tem envelhecido precocemente a emoção. Tem 
produzido velhos no corpo de jovens. Eles sorriem 
mas os seus sorrisos são fabricados. Treinaram esti-
car os lábios, sabem falar do ambiente exterior, mas 
só conseguem falar de si quando estão diante de um 
psiquiatra ou psicólogo. Esquecem-se que as coisas 
mais belas estão presentes nas coisas mais simples, 
e que o sentido poético da vida, não foi dado só aos 
poetas, está ao alcance de todos nós!..Pertence a cada 
qual fazer da sua existência, um oásis de felicidade, 
mas para isso é preciso ter coragem.  A miséria sem-
pre foi manchete, e a alegria sempre ficou no rodapé. 
as pessoas preocupam-se excessivamente com a sua 
imagem social, equipam-se intelectualmente para 
serem profissionalmente cada vez mais eficientes. E 
passam a vida a gravitar em torno daquilo que os ou-
tros pensam, e no que podem falar delas.
Mas na realidade, não podemos ser escravos dos 

nossos fracassos, nem das tentativas mal sucedidas 
de tentar mudar de estilo de vida, do nosso perfeccio-
nismo das nossas preocupações, e muito menos dos 
pensamentos antecipatórios. Nas sociedades livres 
muitos homens estão vivendo o caos da ansiedade, 
porque pensam excessivamente, e raramente se des-
ligam. O pensamento acelerado expande a ansiedade, 
a tristeza, e a fadiga .
todas as pessoas deviam de saber, e estarem cons-

cientes, de nunca se sentirem um número na multidão. 
E que tenham a plena convicção, de que ninguém é 
maior ou menor do que vós nesta terra. Que jamais 
duvidem de que, embora tenham diversos defeitos, 
dificuldades e momentos de insegurança, o universo 
não seria o mesmo sem vós. Que ninguém, nunca de-
sista da vida e nem se auto-abandone, mesmo que o 
mundo, esteja a desabar sobre vós, e mesmo até que 
ninguém mais vos compreenda.
Que dos momentos mais difíceis nós possamos es-

crever os mais belos textos da nossa história. 

O pOrtugaL que temOs

Estamos à beira de ver passar quatro décadas 
sobre a Revolução de 25 de Abril. E, ao mes-

mo tempo que se assiste, em nome dessa efeméride 
e da democracia que nos trouxe, a uma criação 
crescente de desemprego, pobreza, miséria e emi-
gração, por igual se observa uma corrida acéfala 
de mil e um protagonistas políticos a fim de cele-
brar a referida efeméride.
claro que não contesto o direito de se comemorar a 

Revolução de 25 de Abril, mas, já com o seu fim, de 
facto, à vista, custa perceber como podem o pcp, o 
Bloco de Esquerda, mesmo o PS, a Associação 25 de 
abril e outros operar essa comemoração lado a lado 
com os que vêm paulatinamente destruindo tudo o 
que aquela revolução trouxe de bom aos portugueses. 
Esta é, de resto, a verdadeira causa de se ter chegado 
ao atual estado de coisas: comemora-se um ato com 
significado diferente para cada comemorador, uns 
felizes pelo que teve lugar há quarenta anos, outros 
tudo fazendo para inverter a realidade histórica cria-

da.
não faltam, lamentavelmente, exemplos de terríveis 

desastres no seio da nossa presente sociedade, desde 
que a atual Maioria-governo-presidente assumiu as 
rédeas de Portugal. Um desses desastres foi há dias 
referido pelo reitor da universidade de Lisboa, an-
tónio cruz serra, ao referir que diminuiu vinte e oito 
por cento a percentagem de refeições servidas nas 
cantinas da universidade de Lisboa ao longo do últi-
mo ano. Um dado deveras horripilante, mas até com 
a sua graça, porque Manuela Ferreira Leite chegou 
a garantir que com o psd no lugar de sócrates nin-
guém deixaria de estudar por falta de meios...
da mesma forma, antónio sampaio da nóvoa, que 

antecedeu o atual reitor da universidade de Lisboa, 
foi especialmente feliz e claro ao referir que a crise 
atual se transformou num instrumento de dominação, 
usada para legitimar ideias que, de outra forma, ne-
nhum de nós, estaria disposto a aceitar. E comple-
tou: serve para impor soluções ditas inevitáveis que 
corrompem a nossa capacidade de decisão e a nossa 
liberdade. Uma realidade que sempre me foi evidente 
e sobre a qual, atempadamente, chamei a atenção dos 
leitores.
Mas António Sampaio da Nóvoa referiu também a 

guerra contra as artes, as humanidades e as ciências 
sociais. E reforçou o seu pensamento, dizendo que 
volta e torna a voltar, sobretudo nos tempos de crise, 

nos tempos em que justamente mais precisamos das 
humanidades, ao mesmo tempo que se questionou 
se nada interessa a não ser o que tem uma utilidade 
imediata.
Hoje, como de imediato reconheceu, parece que vi-

vemos a sensação de que, façamos o que fizermos, 
nada muda. Impõe-se a ideia de que tudo se decide 
num lugar longe de nós, num lugar distante da nossa 
vontade. E foi de uma clareza lídima quando salien-
tou que somos responsáveis pelo que fazemos, mas 
também somos responsáveis pelo que deixamos de 
fazer.
tudo isto me trouxe ao pensamento dois casos re-

centes, de que voltei a tomar conhecimento, porque 
são por mim conhecidos de há muito. Um destes ca-
sos é um de um casal, já na zona dos oitenta, quase 
sem estudos, e cujos membros viveram uma pobreza 
muito forte no seu tempo de infância e juventude. Vi-
vendo ambos em Lisboa desde muito novos, nunca 
tiveram o gosto e a vontade de estudar. Eram, natu-
ralmente, contra salazar e o regime constitucional da 
II República.
Veio, no entretanto, a Revolução de 25 de Abril, 

pelo que se levantou o naturalíssimo problema: quem 
escolher? Faltando a coragem para ser comunista, 

odiando a (nova) direita nascente – o velho inultra-
passável ferrete da pobreza –, já com certa idade e 
oriundos de um ambiente muito pobre, optaram pelo 
PS. E assim tiveram dois rapazes e uma menina. Por 
uma qualquer razão meramente casual, todos estes 
três descendentes seguiram Economia ou Gestão. E 
sempre em instituições privadas, ou seja, já com os 
meios essenciais para custear tais realidades. De res-
to, as médias de acesso à universidade eram baixas 
nos três casos.
Por acaso da vida, e também por outras razões, o 

mais velho, sem se perceber bem a razão, decidiu-se 
a casar catolicamente. Os pais vieram depois a dar-
-se conta de que navegava já na bordadura da Opus 
Dei. E tudo bem. Mesmo sem a adesão dos outros 
dois descendentes, a verdade é que o primogénito lá 
acabou por chegar a banqueiro, há já uns bons anos. 
de modo concomitante, os pais nunca tal revelaram, 
continuando a dizer-se socialistas dos quatro costa-
dos. Simplesmente, tornou-se notório que nem uma 
só vez surgia uma crítica ao presidente cavaco silva, 
apesar do marido ser um fervoroso adepto de José 
Sócrates e do seu Governo. Percebe-se já hoje facil-
mente que ambos foram votantes de aníbal cavaco 
silva para o presidente da república e que se rende-
ram à posição atualmente veiculada pelos críticos de 
Seguro no PS. 

CONTiNUAçãO NA PRóxiMA EDiçãO

HÉLiO BERNARDO LOPES
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JORGE CORREiA

JOEL NETO

REGRESSO A CASA: UM DiáRiO AçORiANO

CestOs, bOLaChas e Literatura

Terra Chã, 18 de Janeiro de 2014
Chamam-lhe José dos Cestos, mas eu vou chamar-

-lhe Sr. José. Conheci-o hoje, a pretexto de uns cestos 
particulares que pretendo mandar fazer, e ali fiquei, 
todo o tempo que pude, a vê-lo trabalhar: escolhen-
do os vimes, entrelaçando-os com vigor, contando da 
sua arte. Uma impressão, por momentos, de que a vida 
podia afinal não ser mais do que isso: fazer cestos de 
vime, fazê-los bem feitos e cobrar com justiça. Aquele 
homem chegou lá sem ter precisado de andar tanto. Ele 
sabe quanto vale aquilo que faz e sabe quanto vale ele 
próprio, ao fazê-lo. O Melville foi, enfim, esterilizado. 
Pensámos que chegaria a casa combalido e triste. Ima-
ginámo-nos a fazer-lhe canjinhas, a aconchegá-lo com 
mantas acolchoadas, a discutir um com o outro porque 
hoje, ao menos hoje, não deveria ser dia de dormir na 
garagem. Afinal, veio igual. Trazia um penso na pélvis 
e, quanto ao resto, foi o caos do costume. Entrei na clí-
nica e já lá andava a rabiar, tirando o juízo à gaiata da 
recepção. No carro, venceu duas vezes as barreiras do 
porta-bagagens e à terceira tentativa quase se enforcou 
no cinto de segurança. Chegou a casa, comeu tudo o 
que pôde, brincou com os brinquedos todos, atirou-se 
aos livros, aos bibelôs e ao papel higiénico. Agora está 
aqui debaixo da mesa, a tentar engravidar a minha per-
na, enquanto tira o máximo partido das hormonas que 
ainda lhe restam no sistema. É o bom e velho Melville, 
afinal. Já tinha saudades dele.
Terra Chã, 19 de Janeiro de 2014
Chega de trabalho por hoje. Vou acordar a patroa 

e o cão e dar a habitual volta à ilha dos domingos. 
pelas minhas contas, apanharemos o crepúsculo em 
Santa Bárbara. O mundo não precisa de ser maior do 
que isso. 
Respeita o cansaço. Há que respeitar o cansaço.
Terra Chã, 21 de Janeiro de 2014
Pedem-me, para a “Ler”, um texto sobre a geografia 

em “Mau Tempo no Canal”. É daqueles que se escre-
vem com prazer.

NEMÉSiO, O GEóGRAFO
“A geografia, para nós, vale outro tanto como a his-

tória”, escreveu Nemésio em “Açorianidade”, e tal-
vez não haja melhor maneira de chegar à sua obra. 
Na verdade, o espaço é a pedra de toque também em 
“Mau Tempo no Canal”, a magnum opus do autor 
açoriano – desde logo porque joão garcia e Margari-
da clark dulmo, sobre cujo fracassado caso de amor 
se funda o romance, são eles próprios geografia.
Margarida é mar, João terra. Refém dos seus medos, 

paralisado na sua timidez e no seu conformismo, ele 
torce o nariz ao improviso: resiste a estender-se como 
o mar à sua frente e veste a pele do confinamento – é 
ilha rodeada de oceano, enraizada e hesitante. Pelo 
contrário, ela personifica o próprio balanço das on-
das, nada menos do que o mar bravio: infinita e vasta, 
inquieta e dotada de curiosidade, alarga-se para lá do 
horizonte e para lá do horizonte permanece, apesar 
(ou talvez pour cause) do casamento conveniente e 
desesperançado a que entregará o seu destino.

Uma só hipálage, dialéctica e mutante – a isso se 
poderia resumir, de um certo ponto de vista, todo o 
romance. São os recortes espaciais que consubstan-
ciam as personagens como são as personagens que 
consubstanciam um povo, dividido entre a tentação 
de transpor as barreiras da ilha e conformar-se com a 
sua clausura.
Vai connosco da casa do pasteleiro à missa das an-

gústias, essa hipálage. Segue-nos a Campo Raso, no 
pico, entre cujos vinhedos os clark dulmo mantêm 
a casa da pedra da Burra, com vista para a Horta, e 
atravessa connosco o canal de são jorge, instalando-
-se ao nosso lado na mansão do Barão da urzelina, 
sepulcro dos sonhos de Margarida. Desce à Praia do 
almoxarife, caminha connosco pela desolação de 
porto pim, acompanha-nos em desvios aos cedros, a 
castelo Branco, aos Flamengos – leva-nos pela mão 
ao Pico, de novo além-Canal (assim mesmo, com le-
tra maiúscula, como mais um lugar com nome pró-
prio), passeando pela ponta da cabrita e pelo espar-
tel e por São Mateus, e conduz-nos enfim à Terceira, 
para uma tourada de praça.
São os lugares de “Mau Tempo no Canal”, e não 

são todos. Há a Feiteira e há a Rua de Jesus, onde 
vivem os Garcias. Há Casa Bensaúde e há a subida 
ao pico, de onde se avistam as nove ilhas dos açores 
(as quatro em que se passa a acção, Faial, Pico, São 
Jorge e Terceira, e as outras todas). E depois há Lon-
dres, para onde Margarida sonha partir; a América, 
para que os baleeiros gostariam de emigrar; e Lisboa, 
para onde joão garcia não pode deixar de considerar 
mudar-se. E a Glória, e o Bairro Alto, e a Boa-Hora, 
e são pedro de alcântara – todos eles lugares açoria-
nos também, porque pedaços da deriva, da agitação e 
da surpresa que ser das ilhas constitui.
E haveria também os Capelinhos, se em 1944 já ti-

vesse irrompido o vulcão. E permanecem visitáveis, 
quase todos eles, como se pudessem contar a mesma 
história sem uma só palavra.
É mais do que um romance regional, o livro de Ne-

mésio. É também, de algum modo, um livro sobre o 
fim de um certo Portugal: o retrato do fim do Portugal 
burguês dos clark dulmo, enriquecido com as inva-
sões francesas, o liberalismo e a aventura colonial, e 
da sua substituição pelo portugal plebeu dos garcias 
– o Portugal da desagregação do império, da guerra e 
dos planos de fomento.
Mas é ainda, e sobretudo, sobre o microcosmos que 

uma ilha pode constituir (ou constitui sempre) e a di-
mensão universalista que ele pode evidenciar – o ho-
mem na sua complexidade total, com o mar e a terra 
e a fúria dos elementos entrando pelas almas adentro.
O resto é a ilha em frente, que é aquilo que as ilhas 

“têm de mais belo e as completa”, como reproduz 
Nemésio na epígrafe, a partir de Raul Brandão. Ou, 
dito de outro modo: a esperança – e nomeadamente 
a esperança nuns açores unos, juntos ao menos nas 
suas nove solidões, e que a literatura descortinou an-
tes da política.
Terra Chã, 23 de Janeiro de 2014
as bolachas mais saborosas que eu alguma vez 

comi são feitas pela D. Luísa Alves e vêm de Santa 
Bárbara. Estupor de freguesia, que não lhe falta nada 
do que é bom.

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

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

montréal, Qué., H2w 1z3

Alain Côté O.D.

COmpOrtamentOs

O desenrolar dos acontecimentos na península da 
crimeia, região com estatuto autónomo dentro 

da ucrânia, ainda que levantando muitas incertezas 
e receios, não causa admiração em vários aspectos. 
primeiro devemos enquadrar a situação da crimeia: 
trata-se de uma região com estatuto autónomo, com 
parlamento próprio, com maioria da população etni-
camente russa. 
Geograficamente enquadra por sua vez a cidade de 

sevastopol, virada para o Mar negro, possuindo um 
estatuto especial separado da crimeia, onde se situa 
uma importante base naval conjunta da ucrânia e 
Rússia. Grande parte do leste da Ucrânia, e em es-
pecial a crimeia, tem uma maioria de população de 
etnia russa onde o russo é amplamente falado, exis-
tindo por sua vez forte simpatia cultural e política 
com a Rússia. 
A Ucrânia, por sua vez, tem uma situação geográ-

fica privilegiada pois é a porta de passagem entre a 
Rússia e a Europa. Por exemplo, pela Ucrânia pas-
sam gasodutos que ligam o fornecimento e gás pro-
veniente da Rússia ao restante da Europa. 
a ucrânia, ainda que um dos principais produtores 

mundiais de cereais do mundo, possui uma fraca eco-
nomia, tendo dívidas a credores internacionais que 
estão a prestes a vencer. 
no meio disto tudo, a instabilidade política abriu 

uma brecha profunda que revelou tensões internas. 
agora temos a rússia, alegando defesa dos seus in-
teresses e preparando-se para desmembrar a ucrâ-
nia usando estas tensões. Todo o mundo se indigna, 
Ucranianos pedem ajuda, e claro, o mundo é incapaz 
de responder pois está preso pelo medo das conse-
quências duma intervenção que se poderia alastrar. 
no meio de toda a turbulência instalada, pergunta-

mos pela legitimidade da intervenção Russa. Olha-
mos em redor e vemos os EUA (com apoio dos seus 
aliados) nos últimos anos com diversas intervenções 
além das suas fronteiras sobre o pretexto de proteção 
dos seus interesses e sua própria segurança. 
não podemos esquecer de um fator importante: 

quando uma nação se assume como uma superpo-
tência todos os olhos estarão virados para si e todas 
as suas ações poderão e eventualmente serão usadas 
como exemplo. Também não podemos esquecer que 
a rússia continua a alimentar o bichinho da ambição 
de continuar a ser uma superpotência ou mesmo de 
ser a nação mais poderosa do globo. 
assim, exemplos de ações anteriores podem ser 

pervertidos e usados ao serviço da ambição e do des-
potismo camuflado por uma atitude protetora. É im-
portante haver por parte das forças políticas a noção 
de que não pode haver dois pesos e duas medidas, 
pois essa atitude frutificará cedo ou tarde em diversos 
problemas cuja a sua autoridade por si só não serão 
capazes de minimizar ou eliminar. 
Isto exigirá algo dos próprios povos, que se cha-

ma integridade, pois a integridade não permite que 
atuemos com duas faces ou que distorçamos a ética 
consoante o que nos seja mais favorável, e todos os 
políticos provêm do seu próprio povo. 
se Vladimir putin esperasse um pouco mais, mui-

to provavelmente a crimeia se separaria da ucrânia 
pela pressão cultural da sua maioria tendencional-
mente russa. Seria evitado o derramamento de san-
gue e acima de tudo ódios nacionalistas que se esten-
dem muitas vezes por vários séculos. 
Mas optou pelo caminho mais fácil e que lhe po-

derá dar mais glória dentro da Rússia e respei-
to pelo medo no exterior, hipotecando o futuro, 
esquecendo-se que a partir de agora a Rússia in-
ternacionalmente, pelo exemplo do seu comporta-
mento, justificou todos os movimentos separatis-
tas que ainda existem no seu seio, e que um dia se 
poderão revelar demolidores para si mesma.
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1-FC Porto B 60 32 18 6 8 39 26
2-Moreirense 58 32 15 13 4 48 21
3-Benfica B 57 32 16 9 7 64 40
4-Penafiel 56 32 14 14 4 32 17
5-Portimonense 54 32 16 6 10 46 35
6-Sporting B 51 32 15 6 11 42 36
7-Desp. Aves 50 32 14 8 10 30 25
8-Tondela 47 32 13 8 11 33 29
9-Chaves 47 32 13 8 11 40 43
10-Ac. Viseu 45 32 13 6 13 35 26
11-Farense 43 32 11 10 11 33 32
12-Sp. Covilhã 42 32 12 6 14 31 35
13-Beira-Mar 40 32 11 7 14 34 39
14-Feirense 39 32 8 15 9 31 36
15-Marítimo B 39 32 11 6 15 26 36
16-U. Madeira 39 32 11 6 15 40 39
17-SC Braga B 38 32 11 5 16 36 45
18-Leixões 36 32 10 6 16 33 43
19-Santa Clara 34 32 9 7 16 28 36
20-Trofense 32 32 7 11 14 29 51
21-UD Oliveirense 32 32 8 8 16 42 61
22-Atlético CP 27 32 6 9 17 22 43

  P J V E D GM GS

1-Benfica 52 21 16 4 1 38 13
2-Sporting 47 21 14 5 2 40 14
3-FC Porto 43 21 13 4 4 39 16
4-Estoril Praia 39 21 11 6 4 34 20
5-Nacional 34 21 8 10 3 29 20
6-V. Guimarães 30 21 9 3 9 23 21
7-Académica 27 21 7 6 8 15 21
8-Marítimo 27 21 7 6 8 30 34
9-SC Braga 27 21 8 3 10 30 27
10-V. Setúbal 25 21 7 4 10 26 32
11-Rio Ave 23 21 6 5 10 16 23
12-Gil Vicente 22 21 6 4 11 18 30
13-Arouca 19 21 4 7 10 19 29
14-P. Ferreira 16 21 4 4 13 19 41
15-Belenenses 16 21 3 7 11 11 25
16-Olhanense 16 21 4 4 13 14 35

  P J V E D GM GS

Estoril praia 4-0 Olhanense
sporting 2-1 SC Braga

gil vicente 1-0 V. Setúbal
p. ferreira 3-1 Marítimo

Nacional 1-1 Rio Ave
Belenenses 0-1 Benfica

V. Guimarães 2-2 FC Porto
Arouca 0-3 Académica

reSultAdoS

Benfica B 2-1 Santa Clara
Trofense 3-1 Marítimo B

Beira-Mar 1-3 Moreirense
Penafiel 1-1 Desp. Aves

Feirense 1-1 Chaves
UD Oliveirense 0-2 Ac. Viseu

FC Porto B 1-0 Tondela
Sporting B 1-0 Sp. Covilhã
Atlético CP 1-0 SC Braga B

Farense 1-1 U. Madeira
Portimonense 3-0 Leixões

reSultAdoS PróxImA jornAdA
Tondela - Benfica B 09/03  06:15
D. Aves - Portimonense 09/03  10:00
Sp. Covilhã - Farense 09/03  10:00
U. Madeira - UD Oliveirense 09/03  10:00
Leixões - Atlético CP 09/03  10:00
Chaves - FC Porto B 09/03  10:00
Ac. Viseu - Sporting B 09/03  10:00
Santa Clara - Trofense 09/03  10:30
Marítimo B - Beira-Mar 09/03  09:00
SC Braga B - Penafiel 09/03  09:00
Moreirense - Feirense 09/03  09:00

* Hora de montreal

Rio Ave - Académica 07/03  15:00
SC Braga - Nacional 08/03  15:15
Olhanense - Belenenses 09/03  12:00
P. Ferreira - Gil Vicente 09/03  12:00
Benfica - Estoril Praia 09/03  13:00
V. Setúbal - Sporting 09/03  13:00
FC Porto - Arouca  09/03  14:15 
Marítimo - V. Guimarães 10/03  15:00

* Hora de montreal

22ª jornAdA

lIgA doS cAmPeÕeS

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

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    1-1 18/03  14:45
Schalke 04 - Real Madrid    1-6 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

pOrtugaL jOga hOje COm
a seLeCçãO DOs Camarões

puyOL Deixa O barCeLOna
Puyol anunciou ontem, que 

no final da época deixará de ser 
jogador do Barcelona. O defe-
sa central de 35 anos (faz 36 
em abril), Puyol entende que 
já não poderá jogar ao nível 
que o Barcelona exige. «Fui 

submetido a operações agres-
sivas e tem sido mais difícil do 
que esperava, e mais do que os 
médicos me disseram, recupe-
rar de forma a jogar aqui».
Fustigado por lesões, o de-

fesa central garantiu que tudo 
fará para tentar voltar a com-
petir até ao final da tempora-
da e ajudar a equipa. «Os que 
me conhecem sabem que não 
me renderei, tentarei ajudar a 
equipa a atingir os seus objeti-
vos». Puyol disse aos jornalis-
tas, numa declaração sem di-
reito a perguntas, que precisa 
de parar e ainda não sabe o que 
fará quando chegar o Verão. 
«Há quatro anos que não paro, 

por causa das lesões, e preciso 
de o fazer. Depois disso não 
sei o que farei», afirmou.
Puyol tinha mais dois anos de 

contrato com o Barcelona, um 
vínculo contratual de que pres-
cindiu. O clube, disse, está ao 
corrente da decisão agora to-
mada. Puyol jogou 14 anos ao 
mais alto nível no Barcelona, e 
até ao momento conquistou 22 
títulos (seis campeonatos, duas 
taças do rei, seis supertaças, 
três Ligas dos campeões, duas 
supertaças europeias e dois 
Mundiais de Clubes). No cur-
rículo constam ainda dois tí-
tulos europeus e um mundial 
com a seleção espanhola.

Portugal tem hoje um jogo 
particular frente à selec-

ção dos Camarões e Cristia-
no Ronaldo e Pepe já treina-
ram em óbidos. 
a dupla de jogadores do real 

Madrid tinha ficado pelo hotel 
a fazer trabalho de gestão de 
esforço. Paulo Bento tem 21 
jogadores à disposição.
100 DiAS PARA
EViTAR O PESADELO
partir de agora, é mesmo 

contagem decrescente: faltam 
100 dias para o arranque do 

fC pOrtO: saíDa De pauLO
fOnseCa COntinua sObre a mesa
A possibilidade de Pau-

lo Fonseca deixar o FC 
Porto continua sobre a mesa 
de Pinto da Costa, presiden-
te da SAD portista.
o treinador dirigiu esta terça-

-feira o treino, pela manhã, 
mas de acordo com o que 
Maisfutebol apurou tal facto 
não garante a continuidade de 
Paulo Fonseca no Dragão.
Por esta altura já poucos res-

ponsáveis portistas acreditam 
que Paulo Fonseca será capaz 
de unir o grupo e mantê-lo fo-
cado nos objetivos que pare-
cem possíveis: vencer a taça 
de portugal, a taça da Liga, ir 
o mais longe possível na Liga 
europa e garantir o apuramen-
to direto para a Liga dos cam-
peões.
o facto de paulo Fonseca ter 

colocado o lugar à disposição 

pela terceira torna fácil o acor-
do de rescisão. Menos simples 
é decidir a quem entregar a 
equipa. O FC Porto trabalha 
ainda em três cenários: Luís 
Castro, responsável pela equi-
pa B; um treinador que asse-
gure apenas a transição até 
ao final da época e, por fim, 
a contratação imediata de um 

nome que seja visto como op-
ção definitiva.
Mais do que decidir sobre 

a saída de Paulo Fonseca, 
a SAD portista avalia nes-
te momento qual a solução 
capaz de garantir que o FC 
Porto ainda lutará em todas 
as frentes até ao final da épo-
ca.

Mundial-2014. A abertura será 
a 12 de junho, em são paulo, 
no arena corinthians, curio-
samente um dos estádios que 
ainda não foram inaugurados 
(deverá até ser o último dos 12 
que acolhem jogos da compe-
tição).
seria difícil encontrar ima-

gem mais representativa dos 
contrastes que marcam este 
mundial brasileiro: o palco da 
abertura será o último a estar 
concluído, por força do atraso 
de cerca de cinco meses que o 

grave acidente ocorrido no fi-
nal de novembro passado, com 
queda de guindaste a tirar a 
vida a dois operários.
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 p j v E D
1-chelsea 63 28 19 6 3
2-liverpool 59 28 18 5 5
3-Arsenal 59 28 18 5 5
4-Man. City 57 26 18 3 5
5-Tottenham 53 28 16 5 7
6-Everton 48 27 13 9 5
7-Man. United 45 27 13 6 8
8-Newcastle 43 28 13 4 11
9-Southampton 39 28 10 9 9
10-West Ham 31 28 8 7 13
11-Aston Villa 31 28 8 7 13
12-Hull City 30 28 8 6 14
13-Stoke City 30 28 7 9 12
14-Swansea City 29 28 7 8 13
15-Norwich City 28 28 7 7 14
16-Crystal Palace 27 27 8 3 16
17-W. Bromwich 25 27 4 13 10
18-Sunderland 24 26 6 6 14
19-Cardiff City 22 28 5 7 16
20-Fulham 21 28 6 3 19

Inglaterra
PremIer league

cAmPeonAtoS euroPeuS - cLASSiFicAÇÃo

 p j v E D
1-real madrid 64 26 20 4 2
2-barcelona 63 26 20 3 3
3-Atlético Madrid 61 26 19 4 3
4-Athletic 50 26 15 5 6
5-Villarreal 44 26 13 5 8
6-Real Sociedad 43 26 12 7 7
7-Sevilla 38 26 10 8 8
8-Levante 36 26 9 9 8
9-Valencia 35 26 10 5 11
10-Espanyol 33 26 9 6 11
11-Celta de Vigo 30 26 8 6 12
12-Osasuna 29 26 8 5 13
13-Elche 29 26 7 8 11
14-Getafe 27 26 7 6 13
15-Granada 27 26 8 3 15
16-Málaga 26 26 6 8 12
17-Almería 26 26 7 5 14
18-Valladolid 23 26 4 11 11
19-Rayo Vallecano 23 26 7 2 17
20Real Betis 15 26 3 6 17

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-paris sg 64 27 19 7 1
2-monaco 56 27 16 8 3
3-Lille 49 27 14 7 6
4-Saint-Étienne 48 27 14 6 7
5-Marseille 43 27 12 7 8
6-Lyon 42 27 11 9 7
7-Stade de Reims 42 27 11 9 7
8-Bordeaux 40 27 11 7 9
9-Bastia 37 27 10 7 10
10-Toulouse 36 27 9 9 9
11-Montpellier 33 27 6 15 6
12-Lorient 33 27 9 6 12
13-Guingamp 32 27 8 8 11
14-Rennes 31 27 7 10 10
15-Nantes 31 27 9 4 14
16-Nice 31 27 9 4 14
17-Évian TG 27 27 6 9 12
18-Valenciennes 22 27 5 7 15
19-Sochaux 22 27 5 7 15
20-AC Ajaccio 14 27 2 8 17

França
lIgue 1

 p j v E D
1-juventus 69 26 22 3 1
2-roma 58 25 17 7 1
3-Napoli 52 26 15 7 4
4-Fiorentina 45 26 13 6 7
5-Internazionale 41 26 10 11 5
6-Hellas Verona 40 26 12 4 10
7-Parma 40 25 10 10 5
8-Lazio 38 26 10 8 8
9-Torino 36 26 9 9 8
10-Genoa 35 26 9 8 9
11-Milan 35 26 9 8 9
12-Sampdoria 31 26 8 7 11
13-Atalanta 31 26 9 4 13
14-Cagliari 28 26 6 10 10
15-Udinese 28 26 8 4 14
16-Bologna 22 26 4 10 12
17-Chievo 21 26 5 6 15
18-Livorno 21 26 5 6 15
19-Catania 19 26 4 7 15
20-Sassuolo 17 26 4 5 17

ItálIa
serIe a

 p j v E D
1-B. München 65 23 21 2 0
2-B. Dortmund 45 23 14 3 6
3-B. Leverkusen 43 23 14 1 8
4-Schalke 04 41 23 12 5 6
5-VfL Wolfsburg 39 23 12 3 8
6-FSV Mainz 05 37 23 11 4 8
7B. M’gladbach 36 23 10 6 7
8-Hertha BSC 35 23 10 5 8
9-FC Augsburg 35 23 10 5 8
10-TSG 1899 29 23 7 8 8
11-Hannover 96 25 23 7 4 12
12-E. Frankfurt 25 23 6 7 10
13-W. Bremen 25 23 6 7 10
14-FC Nürnberg 23 23 4 11 8
15-VfB Stuttgart 19 23 5 4 14
16-Hamburger SV 19 23 5 4 14
17-SC Freiburg 19 23 4 7 12
18-Braunschweig 16 23 4 4 15

alemanha
BundeslIga

f1: já se Ouvem Os mOtOres... 
e, antevisãO para a próxima épOCa!

Até parece impossível mas e verdade! Caro 
leitor cá estamos novamente para mais uma 

época de FORMULA 1, uma temporada 2014 
que estou convencidíssimo irá satisfazer os mais 
doentes deste maravilhoso mundo de homens e 
de máquinas e ao mesmo tempo nos fazer viver 
as últimas inovações a nível tecnológico e aerodi-
nâmico dos monologares, bem como as novas leis 
decretadas pela FiA.

Como sabemos todas as equipas fizeram os seus tes-
tes de inverno, e, quanto a mim, caro leitor, muitas 
surpresas irão surgir ao longo deste grande calendá-
rio 2014 mas, ainda bem. Pois as expectativas serão 
efetivamente maiores e a luta entre as equipas será 
muito mais renhida. Cá estaremos mais um ano, nes-
te vosso jornal, A VOZ de PORTUGAL, a vos pre-
sentear com o máximo de informação sobre o mundo 
do desporto automóvel. 
Felipe Massa foi o mais rápido desta ultima semana 

na seção de treinos em Bahrain ; Mercedes foi a que 
mais andou na pré-temporada não nos parece  haver 
grandes dúvidas, a Mercedes e a Williams partem 
efetivamente na linha da frente para o início da nova 
temporada de Fórmula 1, que começa dentro de duas 
semanas, na Austrália. A terceira e última sessão de 
testes de pré-temporada no Bahrain, confirmou aqui-
lo que já se tinha verificado nas duas primeiras ses-
sões: domínio dos motores Mercedes e uma red Bull 
completamente perdida a mudar peças todos os dias 
Felipe Massa (Williams Mercedes) foi o mais rápido 
neste teste  (1m33,258s), conseguido no penúltimo 
dia de testes. Uma nota curiosa em todos os quatro 
dias de trabalho um carro com motor Mercedes este-
ve no topo. Sergio Perez (Force India Mercedes) do-
minou os dois primeiros dias; Felipe Massa o segun-
do, e depois Lewis Hamilton fez com que a Mercedes 
fosse a mais rápida no último dia. É verdade a Ferrari 
nunca esteve entre os mais rápidos, mas também nun-
ca desapontou. Kimi Raikkonen e Fernando Alonso 
alcançaram bons tempos, apesar de alguns problemas 
com o F14-T. O piloto espanhol conseguiu o quinto 
tempo no conjunto de quatro dias de testes, atrás de 

Valtteri Bottas, nico rosberg, Lewis Hamilton e Fe-
lipe Massa. Raikkonen ficou com a sétima marca. 
A Force India foi uma das surpresas. Sergio Perez 

e nico Hulkenberg estiveram em grande destaque, 
intrometendo-se entre os mais rápidos. 
o mexicano, por exemplo, garantiu o sexto tempo 

no combinado dos quatro dias, na frente de Kimi Rai-
kkonen. Em relação às equipes equipadas com moto-
res V6 turbo da renault, alguns sinais de melhorias, 
ainda que a red Bull tenha continuado a viver um 
verdadeiro pesadelo. A equipa campeã do mundo so-
freu bastante com problemas de sobreaquecimento 
que impedirem sebastian Vettel e daniel ricciardo 
de acumular voltas e evoluir o RB10. Para se ter uma 

ideia, a red Bull completou ao longo das três sessões 
de pré-temporada 1.705km, enquanto que a Merce-
des rodou cerca de 5.000 km. Pior esteve a Lotus. 
romain grosjean e pastor Maldonado pouco anda-
ram. A equipe de Enstone foi a que menos rodou: 
1.288 km. É certo que faltou aos primeiros testes, 
mas vai para Melbourne com 400 km menos que a 
Marussia. Salvam-se a Caterham e a Toro Rosso, que 
conseguiram completar algumas centenas de voltas. 
A primeira fez um total de 3.313 km ao longo das três 
sessões de testes; a Toro Rosso 2.436 km. 
TEMPOS DOS PiLOTOS NO 

CONJUNTO DOS TERCEiROS TESTES 
1. Felipe Massa (Williams-Mercedes): 1m33s258 

(dia 3) 2. Lewis Hamilton (Mercedes-Mercedes): 
1m33s278 (4) 3. Nico Rosberg (Mercedes-Mercedes): 
1m33s484 (3) 4. Valtteri Bottas (Williams-Merce-
des): 1m33s987 (4) 5. Fernando Alonso (Ferrari-Fer-
rari): 1m34s280 (4) 6. Sergio Perez Mexico (Force 
India-Mercedes): 1m35s290 (1) 7. Kimi Raikkonen 
(Ferrari-Ferrari): 1m35s426 (3) 8. Nico Hulkenberg 
(Force India-Mercedes): 1m35s577 (4) 9. Jean-Eric 
Vergne (STR-Renault): 1m35s701 (4) 10. Daniel 
Ricciardo (RBR-Renault): 1m35s743 (2) 11. Kevin 
Magnussen (McLaren-Mercedes): 1m35s895 (3) 
12. Daniil Kvyat (STR-Renault): 1m36s113 (3) 13. 
Adrian Sutil (Sauber-Ferrari): 1m36s467 (4) 14. Max 
Chilton (Marussia-Ferrari): 1m36s835 (4) 15. Jenson 
Button (McLaren-Mercedes): 1m36s901 (2) 16. Ju-
les Bianchi (Marussia-Ferrari): 1m37s087 (3) 17. Es-
teban Gutierrez (Sauber-Ferrari): 1m37s303 (4) 18. 
Sebastian Vettel (RBR-Renault): 1m37s468 (4) 19. 
Marcus Ericsson (Caterham-Renault): 1m38s083 (3) 
20. Kamui Kobyashi (Caterham-Renault): 1m38s391 
(4) 21. Romain Grosjean (Lotus-Renault): 1m39s302 
(4) 22. Pastor Maldonado (Lotus-Renault): 1m40s599 
(1)

HÉLDER DiAS



A Voz de PortugAl  |  5 de mArço de 2014  |  P. 24


