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e hoje, que direi-eu, às eleições na província do Québec!
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Os governos federal, provinciais e territoriais do Canadá reiteraram hoje 
o seu compromisso para o recrutamento ativo de imigrantes económi-

cos com competências e que a economia canadiana mais necessita.
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de novo proGrAmA de imiGrAção

em destAQue

p. 20
eleições: 
pArA Que servem?
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cArNEIrO: Carta Dominante: 3 
de Copas, que significa Conclu-
são. Amor: Um amor antigo pode-
rá ser esquecido finalmente. Des-
cubra a imensa força e coragem 

que traz dentro de si! Saúde: Estará me-
lhor do que habitualmente. Dinheiro: Es-
force-se no trabalho e poderá conseguir a 
promoção que tanto deseja. Números da 
Sorte: 17, 25, 30, 2, 9, 28

tOurO: Carta Dominante: Cava-
leiro de Paus, que significa Via-
gem longa, Partida Inesperada. 
Amor: Não deixe que os assuntos 

profissionais interfiram na sua vida amoro-
sa. Que o futuro lhe seja risonho! Saúde: 
A sua energia está em alta, não vai querer 
estar parado. Dinheiro: Poderão surgir al-
gumas dificuldades económicas. Números 
da Sorte: 21, 14, 16, 23, 45, 9

gémEOs: Carta Dominante: a 
Morte, que significa Renovação. 
Amor: Procure esquecer as si-
tuações menos positivas do seu 
passado afetivo. Saúde: Poderá 

sentir uma certa indisposição. Dinheiro: 
Segurança financeira. Números da Sorte: 
23, 11, 36, 44, 29, 6

cArANguEjO: Carta Dominan-
te: a Estrela, que significa Prote-
ção, Luz. Amor: Não seja injusto 
com os seus amigos, pense bem 
naquilo que diz. Uma personalida-

de forte sabe ser suave e leve como uma 
pena! Saúde: Procure o oftalmologista, 
pois as dores de cabeça podem estar re-
lacionadas com cansaço ocular. Dinheiro: 
Tudo estará dentro da normalidade.
Números da Sorte: 4, 17, 23, 49, 26, 1

lEÃO: Carta Dominante: 8 de 
Paus, que significa Rapidez. 
Amor: Evite as discussões com o 
seu par, mesmo que tenha razão. 
A força e a humildade caminham 

de mãos dadas! Saúde: Tendência para 
enxaquecas. Dinheiro: Dê mais valor ao 
seu trabalho, e só terá a ganhar com isso. 
Números da Sorte: 14, 18, 26, 48, 35, 7

vIrgEm: Carta Dominante: Vale-
te de Ouros, que significa Refle-
xão, Novidades. Amor: As brinca-
deiras na sua relação afetiva se-
rão uma constante, aproveite-as. 

Que a leveza de espírito seja uma cons-
tante na sua vida! Saúde: Não deixe que 
a irresponsabilidade afete a sua saúde 
e procure com maior regularidade o seu 
médico. Dinheiro: Cuidado com os gastos 
repentinos. 
Números da Sorte: 9, 46, 27, 33, 21, 14

bAlANÇA: Carta Dominante: 
10 de Ouros, que significa Pros-
peridade, Riqueza e Segurança. 
Amor: Não deixe que o seu orgu-
lho fira a pessoa que tem a seu 

lado. Preocupe-se com aquilo que você 
pensa sobre si próprio, faça uma limpe-
za interior. Saúde: Faça uma caminhada 
por semana e verá como a sua circulação 
sanguínea vai melhorar. Dinheiro: Tente 
fazer um pé-de-meia, pois mais tarde po-
derá vir a precisar de um dinheiro extra. 
Números da Sorte: 47, 12, 39, 26, 3, 37

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 
o Carro, que significa Sucesso. 
Amor: Pode estar apaixonado e 
ainda não se ter dado conta. Que 

a clareza de espírito esteja sempre consi-
go! Saúde: Não seja medroso e vá ao mé-
dico com mais regularidade. Dinheiro: O 
seu equilíbrio monetário está para breve. 
Números da Sorte: 28, 17, 32, 11, 49, 24

sAgItárIO: Carta Dominante: 
o Imperador, que significa Con-
cretização. Amor: A felicidade e 
a paixão estarão estampadas no 

seu rosto. A Vida espera por si. Viva-a! 
Saúde: Poderá sofrer de algumas dores 
musculares. Dinheiro: Poderá ter alguns 
gastos extra, previna-se.
Números da Sorte: 49, 10, 5, 19, 11, 20

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 
9 de Ouros, que significa Prudên-
cia. Amor: Poderá finalmente dei-
xar os receios de lado e lançar-se 

de cabeça na paixão. Aprenda a escrever 
novas páginas no livro da sua vida! Saúde: 
Cuide mais do seu cabelo e unhas. Dinhei-
ro: Possível aumento salarial. Números da 
Sorte: 4, 16, 23, 48, 23, 1

AQuárIO: Carta Dominante: o 
Diabo, que significa Energias Ne-
gativas. Amor: O seu ambiente 
familiar encontra-se na perfeição, 

aproveite a boa disposição que vos ro-
deia. Saúde: Andará um pouco em bai-
xo, faça ginástica. Dinheiro: Se pretende 
comprar casa, esta é uma boa altura. Nú-
meros da Sorte: 15, 26, 40, 37, 4, 29

pEIxEs: Carta Dominante: Rainha de 
Ouros, que significa Ambição, Poder. 
Amor: Se tem algum problema que o está 

a incomodar, é tempo de o resol-
ver. Saúde: Tendência para algu-
mas dores de garganta. 
Dinheiro: Não desespere, com a 

ajuda dos seus amigos conseguirá saldar 
possíveis dívidas.
Números da Sorte: 17, 23, 38, 9, 49, 3

fONDAtEurs
Elísio de Oliveira

josé simões silvestre

Hebdomadaire | semanário
25 avril/abril 1961

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

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

fax: 514.284.6150

admin@avozdeportugal.com
AvOzDEpOrtugAl.cOm

Membre officiel

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada
A VOZ DE PORTUGAL

Tous droits réservés. Toute 
reproduction totale ou par-
tielle est strictement interdite 
sans notre autorisation écrite. 
Les auteurs d’articles, photos 
et illustrations prennent la 
responsabilité de leurs écrits. 

horóscopo Maria Helena Martins

proGrAmAção 
semAnAl

QuArtA-fEIrA
26 DE mArÇO                              
02:30 moda portugal
 montijo
03:02 podium
03:52 ler +, ler melhor
04:00 bom Dia portugal
06:00 praça da Alegria
08:18 Os Nossos Dias
09:00jornal da tarde
10:15 O preço certo
11:08 portugal no coração
14:00 portugal em Direto
15:11 bem-vindos a beirais
16:00 telejornalDireto
16:57 futebol:
 taça de portugal
 Porto x Benfica
19:02 tec@Net
19:17 telejornal madeira
19:48 telejornal - Açores
20:21 bem-vindos a beirais
21:00 telejornal América
21:33 moda portugal
 montijo
22:05Os filhos do rock
Nos bastidores das pessoas 
felizes
22:41tec@Net
23:10podium
23:59Eurotwitt 2014
00:265 para a meia-Noite
01:28telejornal - Açores
02:00telejornal madeira

QuINtA-fEIrA
27 DE mArÇO                               
02:30 correspondentes
03:05 podium
04:00 bom Dia portugal
06:00 praça da Alegria
08:15 Os Nossos Dias
09:00 jornal da tarde
10:20 O preço certo
11:15 portugal no coração
14:00 portugal em Direto
15:05 bem-vindos a beirais
16:00 telejornalDireto
17:10 correspondentes
17:35 O preço certo
18:37 Os Nossos Dias
19:15 telejornal madeira
19:45 telejornal - Açores
20:15 bem-vindos a beirais
21:00 telejornal América
21:30 correspondentes
22:00 mAtErNIDADE
23:05 Eurodeputados
23:15 podium
00:30 5 para a meia-Noite
01:30 telejornal - Açores
02:00 telejornal madeira

sExtA-fEIrA
28 DE mArÇO                               
02:30super Diva
 ópera para todos
03:05 poplusa
04:00 bom Dia portugal
06:00 praça da Alegria
08:15 Os Nossos Dias
09:00 jornal da tardeD
10:15 O preço certo
11:15 portugal no coração
14:00 portugal em Direto
15:05 bem-vindos a beirais
16:00 telejornal
17:00 super Diva 
 ópera para todos
17:35 O preço certo
18:30 Os Nossos Dias
19:15 telejornal madeira
19:45 telejornal - Açores
20:15 bem-vindos a beirais
21:00 telejornal América
21:30 3 por uma
22:30 super Diva
 ópera para todos

23:00biosfera
23:25poplusa
00:155 para a meia-Noite
01:30telejornal - Açores
02:00telejornal madeira

sábADO
29 DE mArÇO                               
02:30 Eurodeputados
03:05 portugal 3.0
04:00 bom Dia portugal
07:00 programa a designar
08:05 portugal 3.0
09:00 jornal da tardeDireto
10:15 prós e contras
12:00 Austrália contacto
12:30 EuA
 New jersey contacto
13:00 Atlântida (madeira)
14:30 moda portugal
15:10 programa a designar
15:45 voz do cidadão
16:00 telejornalDireto
17:10 programa a designar
18:35 chefs Academy
20:00 24 HorasDireto
21:00 Depois do Adeus
22:00 telejornal madeira
22:30 telejornal - Açores
23:50 zona mista
01:00 correspondentes
01:30 Austrália contacto
02:00 EuA - 
 New jersey contacto

DOmINgO
30 DE mArÇO                               
02:30 biosfera
02:55 áfrica 7 Dias - 2014
03:30 áfrica global 2014
04:00 bom Dia portugal
06:00 Eucaristia Dominical
07:00 música maestro
07:45 correspondentes
08:15 bairro Alto
09:00 jornal da tarde
10:15 Aqui portugal
15:00 venezuela contacto
15:35 Eurotwitt 2014
16:00 telejornalDireto
17:15 música maestro
18:00 trio d´AtaqueDireto
20:00 24 Horas
21:05 Depois do Adeus
22:00 telejornal madeira
22:30 telejornal - Açores
22:50 futsal
00:20 3 por uma
01:15 só visto!
02:00 venezuela contacto

sEguNDA-fEIrA
31 DE mArÇO                               
02:30 Especial saúde 2013
03:10 bairro Alto
04:00 bom Dia portugal
06:00 praça da Alegria
08:15 Os Nossos Dias
09:00 jornal da tarde
10:20 O preço certo
11:15 portugal no coração
14:00 portugal em Direto
15:10 bem-vindos a beirais
16:00 telejornalDireto
17:15 Especial saúde 2013
17:45 O preço certo
18:32 Os Nossos Dias
19:18 telejornal madeira
19:45 telejornal - Açores
20:12 bem-vindos a beirais
21:00 telejornal América
21:30 Especial saúde 2013
22:00 chefs Academy Kids
23:25 bairro Alto
00:20 5 para a meia-Noite
01:30 telejornal - Açores
02:00 telejornal madeira

ADmINIstrAÇÃO
président et éditeur
Eduino Martins

Directeur administratif
Tony Saragoça

Directeur
Manuel de Sequeira Rodrigues

secrétaire administrative
Elisa Rodrigues

réDActION
rédacteur en chef
Mário Carvalho
rédacteur adjoint
Antero Branco
révision
Natércia Rodrigues
Design graphique
Sylvio Martins

cOllAbOrAtEurs
Augusto Machado
Diamantino de Sousa
Dinora de Sousa
Helder Dias
J.J. Marques da Silva
Hélio Bernardo Lopes
João Arruda
José da Conceição
José de Sousa
Jorge Correia
Jorge Matos
Manuel Carvalho
Maria Helena Martins
Miguel Félix
Ricardo Araújo Pereira

pHOtOgrApHEs
Manuel Neves
Telmo Barbosa
Edgar dos Santos

DIstrIbutION
Nelson Couto

publIcIté
canada:  RPM, 
                      IMTV Ethnic Comm.
                    Ethnique Média.
portugal: PortMundo Ldª.

Dépôts legaux à la Bibliothèque 
nationale du Québec et à la 
Bibliothèque nationale du 

Canada.

Courrier de deuxième 
classe; Numéro de 
contrat: 1001787.

AgendA comunitáriA
Enviar os seus comunicados pelo site web www.avozdeportugal.com na secção agenda comunitária.

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada - depuis 1961

A VOZ DE PORTUGAL

romAriA de 2014: sextA-feirA sAntA, 18 de Abril
Este ano todas as reuniões preparatórias realizar-se-ão na Missão de Nossa Senhora 
de Fátima em Laval nas seguintes datas: Domingo 30 de Março de 2014 às 16h00, 
domingo 06 de Abril às 16h00. Venha caminhar connosco na fé em Jesus Cristo e 
na companhia de Maria Santíssima Sua e nossa Mãe na Sexta-Feira Santa, dia 18 
de Abril de 2014. O Rancho dos Romeiros precisa de um novo coordenador (Mestre 
responsável), pedimos aos interessados de se apresentarem nas reuniões por favor. 
Informa-se toda a comunidade Portuguesa da cidade de Montreal e de Laval, que para 
inscreverem-se na Romaria da próxima Sexta-Feira Santa, dia 18 de Abril de 2014, 
devem comunicar com o Mestre dos Romeiros, Duarte Amaral. Podem ligar para o 
450-625-7053. Também informamos que a nossa Romaria vai participar nas celebra-
ções em Kinsgton no dia 12 de Abril. Para mais informações contatar Duarte Amaral ao 
450-625-7053.                                     Obrigado pela vossa compreensão

Duarte Amaral, mestre dos romeiros

sAídA à lA cAbAne à sucre
Sábado, dia 05 de abril de 2014, o Centro de Ajuda à Família (CAF) vai organizar uma 
saída à La Cabane à Sucre, a L’Érablière au Toit Rouge, no Mont Saint-Grégoire. Par-
tida: as 10h30m – no 2414, av. Mont-Royal Est, Montréal. Regresso: 15h. (Transporte 
será um autocarro escolar). Para Mais informações ou reservas 514-982-0804.

semAnA de portuGAl
Procuram-se poetas locais, para organizar uma noite de “poetas e poesias” no âmbito 
das festividades da semana de Portugal no mês de Junho próximo. Os interessados 
devem comunicar com o Sr. Luiz Saraiva, para o telefone 450-629-8530.

bAile dA pinhA
O Clube Oriental, mais uma vez, realiza o Baile da Pinha com tradição sábado dia 5 de 
abril as 19h30 na sua sede com o Melhor Conjunto da Comunidade Contacto será co-
roados os reis da noite com bons prémios. A ementa será sopa, salada, prato principal 
bacalhau à Oriental, sobremesa e café. Sócios 22.50 e não sócios 27.50. Este clube 
espera para vós, sempre em marcha reserve o seu jantar.
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É o tempo de mudar.
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  mês1

para os clientes da Fido
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---------------------------------------------

Você poderia manter o seu número
de telefone de casa actuel3

Este novo serviço é distinto para o
seu telefone sem fi o e funciona com
os seus telefones residênciais atuais.

NOVO

Um telefone
residencial
mais barato
economize com a telefonia 
residencial de fi do

pAssos descreve “processos 
prescritos” como “injustiçAs” 
O primeiro-ministro, Pedro passos Coelho, afir-

mou hoje que o governo pretende corrigir as 
“injustiças” a “assimetrias” entre portugueses, dando 
como exemplo processos que prescreveram por te-
rem grande visibilidade mediática.
“grande parte da nossa ação política destina-se 

precisamente a corrigir estas injustiças, estas assi-
metrias, estes acidentes ou os privilégios que ainda 
possam existir na sociedade portuguesa”, afirmou 
pedro passos coelho, depois de aludir a “processos 
que tinham uma grande visibilidade mediática aca-
baram por não ter decisão porque foram prescritos”. 
sem quer fazer “qualquer observação em particular 

sobre esses processos”, passos coelho adiantou que 

“custa à maior parte dos portugueses admitir que isto 
aconteceu porque as pessoas que estavam envolvi-
das nos processos não eram pessoas simples, cida-
dãos anónimos”, sublinhando que “a maior parte das 
pessoas está convencida de que um cidadão comum 
não teria conseguido um desfecho destes nestes pro-
cessos”. Bem ou mal “ainda há uma perceção de in-
justiça na sociedade portuguesa, na forma como uns 
e outros são objeto de tratamento na justiça”, acres-
centou o primeiro-Ministro, admitindo haver “muitas 
reformas” que o governo terá que executar e que este 
é o momento para todos aqueles que “querem con-
quistar o seu direito deixar um legado no futuro de 
maior esperança para os seus filhos ou para os seus 
netos” dizerem “presente”.
Tenho muita admiração e respeito pelo Sr. Passos 

Coelho. Pode não ter tido sempre o melhor apoio 
dos seus conselheiros e ele mesmo não ter tido o 
discernimento de tomar as melhores decisões em 
todas as ocasiões, mas força é de admitir que tem 
sido um governante de convicções e não hesita a 
governar segundo essas mesmas convicções. Foi 
eleito democraticamente para mudar o rumo da-
quele País, que se assim não fosse, ia direitinho 
à falência. Contrariamente aos políticos da oposi-
ção que de um comum acordo decidiram contes-
tar e opor-se sistematicamente a tudo, fosse isso 
bom ou menos bom, para os portugueses. 
Como é óbvio nestes casos, o poder financeiro 

nacional e internacional, aqueles que, presumida-
mente estão financeiramente a ajudar Portugal a 

sair da crise, aproveitaram-se desta falta de coe-
são nos partidos políticos portugueses e, não fo-
ram os membros do governo, nem os da oposição 
que pagaram as consequências, mas sim todos os 
cidadãos portugueses. Não é exigido aos partidos 
da oposição, estarem sempre de acordo com as po-
liticas governamentais, não é esse o seu role... 
Mas, há situações onde se deve pôr de lado as 

doutrinas partidárias em prol do bem estar na-
cional. A estratégia é simples: não concordar com 
o governo, para mais tarde (se formarem o futuro 
governo) usarem como desculpa o não cumpri-
mento das promessas que agora fazem, por causa 
das decisões do governo precedente. Já conhece-
mos todos muito bem essa história… 
Mas vamos às declarações do Sr. Passos Coelho 

quando propõem corrigir o sistema judiciário 

afim que todos os portugueses, ricos ou pobres, 
possam ser tratados e beneficiados de igual modo. 
Alto aí, Sr. Primeiro Ministro! 
Se, até aqui, tem falhado em muitas previsões, 

estará certamente a juntar uma outra ao seu re-
pertório. Desde os tempos mais remotos que sem-
pre existiu  uma justiça para os ricos e poderosos 
e uma outra para os pobres e fracos. Admitamos 
que de vez em quando se fazem uns “desvios” para 
guardar intacta a “aparência” de justiça, mas não 
passa disso e infelizmente assim continuará a ser. 
Primeiro porque não lhe convém, segundo por-

que não tem esse poder e muito mais importan-
te ainda, não tem nem a ousadia nem a coragem 
para isso. E desta vez… muito gostariam os por-
tugueses que assim não fosse.
Com isto me vou. Boa semana a todos. 
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PARABéNS

CASAiS DA SEMANA

A chávenA trAnsbordou e o
cAfé começou A cAír do pires!

Como é do conhecimento de todos e para aque-
les que não sabem ou que estão esquecidos a 

Voz de Portugal é o mais antigo jornal a ser publi-
cado em língua portuguesa no Canadá desde 1961. 
Só por esta razão merecia muito mais respeito por 
parte de outros órgãos de comunicação social, que 
de vez enquanto, não têm mais que escrever a não 
ser criticar o conteúdo do jornal!
os colaboradores e dirigentes deste semanário, apre-

ciam o esforço e as dificuldades que todos os jornais 
comunitários enfrentam continuadamente para conse-
guirem sobreviver numa época, por si mesma já mui-
to hostil à nossa indústria. por este facto e sobretudo 
por respeito a todos esses voluntários que dia sim dia 
não, contribuem para o sucesso dos nossos jornais, 
achamos inoportuno, desapropriado e completamente 
inútil, embarcarmos em campanhas de sujidade e des-
truição desses mesmos.
a Voz de portugal, é de uma grande e incalculável 

importância na vida da comunidade portuguesa, foi, 
é, e continuará a ser o jornal mais lido, trazendo às 
famílias portuguesas todas as semanas,  informação e 
divulgando os artistas, novos talentos, atividades das 
associações e comércios portugueses.
É um jornal à imagem da comunidade, humilde e 

sem vaidade, com um olhar amigo, publicando aquilo 

que o povo faz e gosta. o que outros escrevem, não 
nos preocupa, um pouco ao contrário de outros jor-
nais que teimam em querer destruir a Voz de portugal, 
criticando a torto e a direito, e não é preciso ser bruxo 
para imaginar porque razão !
continua, a ser de longe e sem margem para dúvidas 

o jornal amigo da comunidade portuguesa, infelizmen-
te muitos outros jornais, revistas, estações de rádio e 
televisão, nasceram mas poucos sobreviveram, porque 
não conseguiram despertar o interesse dos clientes em 
fazer publicidade, e aqueles que vão resistindo nunca 
conseguiram ultrapassar a Voz de portugal, no núme-
ro de publicações muito menos igualar, aquele que 
continua a ser o único jornal da comunidade a ter uma 
publicação semanal e que há 10 anos, dá trabalho a um 
jovem luso-descendente, o sylvio Martins. Mas, na 

ausência de boa terra a planta não cresce normalmente 
nem completa o seu ciclo de vida, ou seja, não se de-
senvolve corretamente e não se reproduz porque é mal 
estrumada. este artigo vem a respeito de alguns escri-
tos, que se fazem por aí criticando o meu amigo tony 
que semanalmente comenta e muito bem neste jornal 
aquilo que se passa em portugal, , dizendo aquilo que 
muitos pensam baixinho. pelos comentários que rece-
bemos está a ser uma delícia para os leitores do jornal 
a Voz de portugal. pelo que parece, também, estão 
preocupados com o conteúdo da publicidade! ora bru-
xo, como é sabido para além da boa vontade, os órgãos 
de comunicação social escrita por todo o mundo en-
frentam muitas dificuldades, e só conseguem sobrevi-
ver através da publicidade e em tempo de crise, não se 
escolhe os clientes, muito menos devem ser excluídos 
os que pagam bem, agora o que eles fazem ou deixam 
de fazer se é verdade ou não, não compete ao jornal 
julgá-los.
como não sou um admirador de café, não posso dar a 

minha opinião, mas quando o café transborda do pires, 
manchando a Voz de portugal, é dever meu, intervir, 

para limpar a mancha do café. nada melhor do que 
passar rapidamente sobre a nódoa uma pedra de gelo, 
depois enxugar com uma toalha e lavar com água mor-
na. 
enquanto vou bebendo uma chávena de chá da gor-

reana, da ilha de são Miguel, vou-vos deixar com esta 
parábola: "Um professor de filosofia foi ter com um 
mestre zen, nan-in, e fez-lhe perguntas sobre deus, o 
nirvana, meditação e muitas outras coisas. o Mestre 
ouviu-o em silêncio e depois disse.
- pareces cansado. escalaste esta alta montanha, vies-

te de um lugar longínquo. deixa-me primeiro servir-te 
uma chávena de chá.
o Mestre fez o chá. Fervilhando de perguntas, o pro-

fessor esperou. Quando o Mestre serviu o chá encheu 
a chávena do seu visitante e continuou a enchê-la. a 
chávena transbordou e o chá começou a cair do pires 
até que o seu visitante gritou:
- pára. não vês que o pires está cheio?
- É exatamente assim que te encontras. a tua mente 

está tão cheia de perguntas que mesmo que eu respon-
da não tens nenhum espaço para a resposta. sai, esva-
zia a chávena e depois volta".
todo o bom café da manhã e chá à noite, se faz acom-

panhar pelo jornal a Voz de portugal!
Parabéns Tony Saragoça, e, parabéns ao Eduíno 

Martins pelos 10 anos de liderança do jornal.

parabéns a você, nesta data querida, muita felicida-
de, muitos anos de vida. parabéns a você,nesta data 
querida, muita felicidade, muitos anos de vida!
feliz Aniversário a Herminia carvalho

REDAçãO
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mAtAnçA do porco nA
AssociAção de West-islAnd

AAssociação Portuguesa de West-island, uma 
coletividade existente entre-nos e com raí-

zes açorianas organizou no passado sábado 22 de 
marco, um jantar tradicional, a matança do porco. 
Com uma sala lotada com cerca de cem pessoas.
o jantar foi servido num tipo de bufete com me-

sas cheias de travessas desses deliciosos ingredientes 
que constam de uma “Matança do porco”. não faltou 
os inhames, chouriços, morcelas, chispe, torresmos e 
repolho as pessoas podiam repetir se quisessem, pois 
havia muita fartura de comida.

este ato de matança do porco é uma tradição secular 
das nossas gentes açorianas, e, esta simpática asso-
ciação não esqueceu as suas tradições.
Vieram dois políticos carlos Leitão, Martin cour-

teau, e a sr. teresa Moniz dar umas palavrinhas.
a música foi bastante variada e bem orientada pela 

dj da casa a sra. ester raposo, a pista de dança es-
teve sempre cheia de dançarinos com o desejo de dar 
ao pé. Foi uma noite bem alegre com uma alegria 
e um desejo de confraternização que é habito nesta 
casa, um calor humano sem igual. 
O presidente Sr. Luis Tomé assim como todos os 

elementos da direção agradecem a todos os asso-
ciados e amigos o êxito deste evento bem hajam.

já lá vAi um Ano... 
miGuel torGA 
sempre connosco 

No ano passado, o Boulevard saint-Laurent viveu 
um momento trágico. uma condutora, ao recuar 

o seu carro bateu e feriu novamente o poeta Miguel 
torga. desde esse dia, um banco literário deixou o 
Boulevard saint-Laurent, e a comunidade portuguesa 
de Montreal tem uma obra de arte a menos no lugar, 
onde ele tinha afirmado a sua presença. 

Quem é o Miguel torga? Miguel torga é o pseu-
dónimo de adolfo correia da rocha, que nasceu em 
são Martinho de anta, concelho de sabrosa, trás-os-
-Montes. o 12 de agosto de 1907. ele faleceu em 
coimbra a 17 de janeiro de 1995. emigrou para o 
Brasil ainda jovem em 1925, em 1928,regressou para 
completar os seus estudos em medicina, na univer-
sidade de coimbra e também para publicar o seu pri-
meiro livro de poemas, ansiedade. Fez também par-
te do grupo da presença, sediado em coimbra. por 
volta de 1930, estava já afastado do grupo, fundando 

a revista sinal. Funda pouco depois a revista Mani-
festo. começou a ser conhecido como poeta, tendo 
mais tarde ganho notoriedade com os seus contos ru-
ralistas e os seus dezasseis volumes de diário, estes 
publicados entre 1941-1995. Várias vezes nomeado 
para o prémio nobel da Literatura, tornou-se um dos 
mais conhecidos autores portugueses do século XX. 
inaugurado, a 25 de abril de 2009, os bancos da li-

teratura portuguesa foi um projecto da freguesia do 
plateau Mont-royal, com o objetivo de celebrar a 
nossa presença nesta zona, que chamamos todos, o 
bairro português. esperemos que em abril próximo, 
o Miguel torga volte para meio dos outros literários 
portugueses.

Miguel Félix
JORGE MATOS
E FOTOS DE JOãO ARRUDA
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FOTO DA SEMANA

confessionário de
Arlindo AndrAde

O Arlindo Andrade, grande cantor dos Estados 
Unidos, veio cá cantar no fim-de-semana da 

festa da Mulher em Laval. Ele se confessou entre 
as duas portas do Estrela do Oceano.

A Voz de Portugal: Como se define a si próprio? 
Arlindo Andrade: simples e honesto.

A.V.P.: Qual é a sua melhor virtude?
A.A.: a música

A.V.P.: E seu pior defeito?
A.A.: gostar muito de cantar.

A.V.P.: A sua melhor recordação de criança?
A.A.: angola... a África.

A.V.P.: Porque razão você escolheu ser cantor?
A.A.: Foi um dom que deus me deu.

A.V.P.: O que mais lhe agrada no seu trabalho?
A.A.: alegrar o nosso povo.

A.V.P.: E que mais detesta?
A.A.: intrigas e enredos.

A.V.P.: A sua canção preferida?
A.A.: olá transmontana, da minha autoria, claro.

A.V.P.: Lembra-se do seu primeiro slow?
A.A.: sim, Falso amor.

A.V.P.: O seu prato preferido?
A.A.: cozido a portuguesa.

A.V.P.: O que pensa da vida de imigrante?
A.A.: É uma procura de vida melhor.

A.V.P.: O que pensa deste confessionário?
A.A.: É positivo, 5 estrelas, ou melhor 10 estrelas.

JOSé DE SOUSA

coisAs do corisco
JOSé DE SOUSA

Sábado fui ao iGA, como faço quase todas as 
semanas, mas havia uma comitiva na entrada 

da loja. Pensava eu que era mais uns miúdos com 
os pais para sacar dinheiro para as atividades des-
portivas em que participam, mas não eram miú-
dos, era o candidato dum partido que eu nunca vi 
na minha frente.
não o partido, mesmo se vou quase todos os sábado 

às compras, ele não foi às compras de mercearia, mas 
sim às compras de votos. domingo, fui ao sammy 
Frutos, não havia nenhum candidato a fazer propa-
ganda do seu partido. olhei à volta de mim no esta-
cionamento e vi, chineses, africanos, pretos, euro-
peus, enfim muitas etnias,  será que são uma clientela 
que não interessava a nenhum partido? esquisito...!
Mudando de assunto, este é mais importante, come-

ça o tempo das férias, não se esqueçam de comprar 
seguros de viagem, sobretudo se vão pròs eua, e 
que lá não há nenhum político que vos salve se uma 
tosse convulsa de político, quer dizer tosse de cão, 
vos ataca lá prós lados de Fall river.
no eua não se brinca, como esta senhora do con-

necticut que foi visitar um amigo que tinha um chim-
panzé de 200 libras. ele atacou a senhora, que desde 
aí ficou cega e desfigurada. Tem feito muitas opera-
ções, e agora está processando o estado por 150 mi-
lhões de dólares, porque diz ela que o estado sabia 
que o amigo tinha este animal e não fez nada. 
e, ela, será que sabia? 
a história não diz. 
para terminar estas minhas humildes linhas, queria 

voltar num assunto que falo de vez em quando, ou 
seja o conto do VigÁrio. Li no jornal de Mon-
treal um artigo de uma mulher que a polícia anda à 
procura, porque ela diz às pessoas idosas que tem uma 
herança de milhões de dólares, mas por enquanto está 
precisando de dinheiro pra tratar a filha cancerosa,...
cuidado isto é vigarice, muito cuidado. a força mais 
potente do mundo: a FÉ, Madre teresa de calcuta.

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
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EDiTORiAL

eleições nA provínciA do Québec

Prossegue a publicação do Editorial interrompi-
do por viagens de trabalho e hoje, que direi-eu, 

às eleições na província do Québec!
o panorama das lutas partidárias, tal como se têm 

desenvolvido, não surpreenderá nenhum observador 
que supostamente se coloca num ponto de vista de dis-
tanciada análise. o que chamamos luta política é uma 
consequência lógica da vida social, só que a maioria 
assiste de longe. desde logo se compreende a desin-
formação das estatisticas, do rebaixamento da inte-
ligência e do caráter que vai dificultando, uma clara 
tomada de consciência sobre o lugar de cada qual nas 
relações de produção, os correspondentes interesses... 
como projeto de futuro coletivo.
o partido Québécois: reabre o dossiê da indepen-

dência, com a imagem forte de pierre Karl péladeau, 
como forma do Québec resolver o seu problema histó-
rico com os vizinhos e uma equipa de candidatos, no 
atual contexto, que têm credibilidade política: «goste-
-se ou não se goste». assim estamos, com a alma de 
pauline Marois neste chove-não-molha, e Karl péla-
deau, quem sabe... pronto a encarnar-se em qualquer 
herói, entre os muitos que já foram. Ponto final.
o partido Liberal: acelera o projeto da reestrutura-

ção da saúde, que entrega mais serviços às clinicas 
privadas, uma ausência de um pensamento político 
alternativo, que seja sólido e devidamente estruturado. 
ninguém pode dizer: aqui está uma coisa nova, por-
que ela já existia nos tempos passados, em que philipe 
couillard foi ministro da saúde. resta a curiosidade 
de saber o que irá sair daqui? a verdade dá mal-estar 
e transportamos uma memória, sem dúvida não há pa-
lavra nova que não venha marcada pelo fogo ou pelo 
vento.
o partido coalition avenir Québec: amarra o seu 

projeto político, com o objetivo de reestruturar o en-
sino com despedimentos, criar uma estrutura de inter-
venção no rio st. Laurent, para ajudar à sua ressurei-
ção económica: É deprimente a forma ligeira como se 
vendem ilusões e o tipo de atitude de não ser fede-
ralista nem independentista, não abona a maturidade 
política, ou será François Legault tendencialmente 
pela monarquia?...atira a matar, mas parece que falha 
sempre: o “Lobbying”do seu tempo de presidente,foi 
chão que deu uvas. 
o partido Québec solidaire: com amir Khadir e 

Françoise david, tem uma visão política com perspe-
tivas claras no campo social e económico. tudo aquilo 
que ninguém ousa fazer e os cidadãos não se importam 

muito.
o partido Vert: respeita o código genetico da vida, 

sendo certo que projeta a sua influência política no 
Québec, para um crescimento democrático, com res-
peito pelos cidadâos.
Mas governar é muito mais do que tudo isto... É fa-

zer escolhas, definir prioridades: Porque os partidos e 
os políticos não são todos iguais.  Vivemos num país 
onde se instalou a alienação. 
 ao nível dos agrupamentos políticos, chamo alie-

nação partidária: a qual consiste em sobrepor os in-
teresses partidários aos interesses coletivos do povo. 
assiste-se, hoje em dia, ao espetáculo de responsáveis 
políticos, procedendo como se a democracia fosse um 
negócio de favas contadas, como se todos não fôsse-
mos necessários para a amparar e proteger e compe-
tisse apenas a uns tantos a angústia da vigília, como 
se a cobiça selvagem e as suas agenciadas manobras 
criminosas fossem cantigas de embalar, onde tudo fica 
resolvido em comissões tipo charboneau. Boas inten-
ções e melhores declarações económicas, de certos po-
líticos e outras entidades não impediram, que em 2012, 
os paraisos fiscais de Barbade, Bahamas e Caimans...
cito a universidade de sherbrooke, autora deste es-
tudo, do qual transcrevo os valores!.. 155 milhares de 
dolares que sairam do canada, sem pagar impostos, de 
salientar 12 milhares do Québec. o facto curioso é a 
falta de dinheiro para pontes, saúde e outros casos que 
são do conhecimento público. esta prática em liberda-
de não pode estar à mercê da ambição  sôfrega de po-
líticos e outras entidades privadas alienados, ou de má 
consciência dos políticos que voltam sempre como es-
trangeiros à realidade em que participaram cegamente 
enquanto ministros e deputados, que cumprem a obe-
diência e servílismo ao “lobbying”... Há atropelos que 
foram cometidos e merecem bem uma meditação por 
parte dos eleitores. o resultado destas eleições pode 
muito bem ter um novo governo minoritário, o que se-
ria muito bom, para um desenvolvimento económico e 
solidário legítimo para todos os cidadãos e é possivel 
com boa vizinhança.

toda a sociedade ordenada tem de ter lei e aplica-
ção da justiça pública: É importante a pluralidade de 
partidos e as legítimas e leais lutas partidárias. um 
governo minoritário e democráticamente eleito, não 
devia renunciar ao seu mandato sem haver fermento 
suficiente. Numa democracia adulta, é o mínimo que 
se espera.
Viver em pânico só serve, na realidade, para masca-

rar a verdade que une a vida do povo. Mas o pânico 
provém precisamente de que temos uma sociedade 
constituída por almas que não foram batizadas na mes-
ma pia. Simplesmente se justificam a viver em demo-
cracia e liberdade:
a democracia é portanto, primeiramemte, da ordem 

dos fins; não é pois na ordem dos fins que nos separa-
mos daqueles que pedem entre os povos mais justiça, 
mais igualdade, mais dignidade, por meios pacíficos.
por isso os cuidados que visem a reconciliação no 

essencial da vida, todos com todos, na família, nas re-
lações de vizinhança, na vida social, profissional, pú-
blica e nacional, são abjecto do trabalho...sobretudo 
sem embargo das diferenças e de convicções.
infelizmente, misturam-se conceitos e ideias, como 

os escândalos do “lobbying”, que são profundamen-
te de liberdade selvagem, onde a «macrocaridade e a 
opressão-legal» consiste em esmagar os cidadãos.
nos próximos dias, precisamos da coragem e o de-

sassombro das opiniões dos cidadãos e dos partidos 
que devem cultivar uma certa limpeza na linguagem.
os governos maioritários têm como uma das princi-

pais actividades a exploração de quem trabalha. Votar 
é um dever, mesmo que seja em branco: as eleições 
do dia 7 de abril, são horas únicas, onde o nosso futu-
ro está em jogo.

Manuel de Sequeira Rodrigues

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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portuGueses não confiAm uns
nos outros nem nAs instituições
Os portugueses estão entre os cidadãos euro-

peus que confiam menos uns nos outros e nas 
instituições, comportamento que se deve à ausên-
cia de uma educação para ajudar ou para contar 
com o apoio exterior, defendeu hoje um especia-
lista.
o diretor do instituto de ciências sociais (ics) ana-

lisou os dados obtidos na 6.ª edição de um estudo 
europeu, “european social survey” (ess), com 23 
países, e concluiu que, “portugal, polónia e eslové-
nia são os países europeus com níveis mais baixos, 
quer de confiança interpessoal, quer de confiança nas 
instituições políticas”.
“Em Portugal, a perceção da eficácia do sistema 

político no que toca nomeadamente à educação e à 
saúde, é muito baixa e isso leva a que a confiança nas 
instituições políticas no seu conjunto seja também 
baixo”, explicou jorge Vala à agência.”nem fomos 
educados a ajudar, nem fomos educados a perceber 
no outro uma potencial fonte de ajuda, em caso de 
necessidade”, salientou.
o especialista falava à margem de um seminário 

sobre os resultados ESS relacionados com “significa-
dos e avaliações da democracia”, uma das vertentes 
do estudo sobre as atitudes sociais dos europeus.
É nos países nórdicos, como Finlândia, suécia, no-

ruega, dinamarca e, em parte na Holanda e suíça, 
que a confiança interpessoal e nas instituições é mais 
elevada.A confiança nas instituições políticas decor-
re de um sentimento geral da confiança em cada um 
e, se em Portugal a confiança nas pessoas enquanto 
indivíduos é baixa, “percebe-se que também seja bai-

xa a confiança” nas entidades públicas.Ao contrário, 
nos países onde a confiança nas instituições é mais 
elevada, a avaliação e perceção que têm da eficácia 
do poder político é positiva.
A desconfiança dos portugueses nos seus pares e 

nas instituições tem uma explicação cultural.”a con-
fiança que temos uns nos outros decorre de processos 
de socialização que nos ensinaram”, explicou jorge 
Vala, coordenador nacional do ess.
desde criança, aprende-se, por um lado, a ter mani-

festações de apoio aos outros, e como é importante 

a inserção em redes sociais de ajuda e por outro a 
socialização destaca o sentimento de que, se for pre-
ciso, os outros podem ajudar, e ninguém está sozinho 
nos problemas individuais ou financeiros.
no caso de portugal, “a nossa socialização não foi 

feita no quadro destas duas direções, nem fomos edu-
cados a ajudar nem fomos educados a perceber no 
outro uma potencial fonte de ajuda, em caso de ne-
cessidade”, frisou.”

portuGAl é pAís dA
europA onde mAis subiu
vendA de cArros novos
Portugal foi o país da Europa onde a venda de 

automóveis novos mais aumentou em feverei-
ro face ao mesmo mês do ano passado, tendo-se 
registado um crescimento de 40,2%, anunciou 
hoje a associação europeia ACEA.
 de acordo com a associação de construtores auto-

móveis da europa (acea), foram vendidos 10.541 
automóveis em portugal em fevereiro passado, ou 
seja, cerca de mais três mil do que no mesmo mês 
de 2013. já em janeiro portugal apresentava um dos 
maiores crescimentos da Europa, ficando em segun-
do lugar a seguir à irlanda. nos dois primeiros meses 
do ano, o aumento de vendas de carros novos foi de 

36,2%.no mês passado, o segundo lugar foi ocupado 
pela Lituânia, com um aumento de 40,1%, e o ter-
ceiro pela polónia, com um crescimento de 35,2%.
no conjunto da união europeia, o aumento dos re-
gistos de matrículas novas ficou-se pelos 8% face a 
fevereiro do ano passado, sendo que esse foi o sexto 
mês consecutivo de subidas.no total, foram vendidos 
861.058 novos automóveis no mês passado nos 27 
países da união europeia (com exceção de Malta).
em termos de grupos automóveis, a alemã Volkswa-
gen vendeu mais 8%, as francesas renault e psa ci-
troen aumentaram 11,7% e 3,6%, respetivamente, as 
norte-americanas general Motors e Ford cresceram 
12,6% e 12,2% e a japonesa toyota aumentou 16,2%.

nAsA prevê o
fim dA AtuAl civilizAção
O mundo tal como o conhecemos não vai du-

rar mais que algumas décadas. Esta é a con-
clusão de um estudo patrocinado pela NASA que 
concluiu que a civilização industrial está a aproxi-
mar-se do fim devido à exploração não sustentável 
de recursos energéticos e à desigualdade económi-
ca e social.
 O estudo financiado pela NASA e divulgado esta 

semana pelo jornal britânico the guardian assegura 
que a atual civilização industrial está condenada a de-
saparecer nas próximas décadas. 
isto porque existe uma exploração não sustentável 

dos recursos energéticos, mas também porque há 
uma grande desigualdade na distribuição da riqueza. 
o grupo de investigadores liderados pelo matemáti-

co safa Motesharri estudaram os fatores que levaram 
ao declínio das antigas civilizações e concluíram que 
o “processo de progresso e declínio das civilizações 
é, na verdade, um ciclo recorrente ao longo da histó-
ria”, cita o the guardian.
os investigadores estudaram a dinâmica homem-

-natureza das várias civilizações que desapareceram 
ao longo dos séculos e identificaram os fatores (po-
pulação, clima, água, agricultura e energia) que me-
lhor explicam o declínio civilizacional e que podem 
ajudar a determinar o risco do fim da atual civiliza-
ção.estes fatores podem levar ao colapso civilizacio-
nal quando, ao convergirem, geram “uma exploração 
prolongada dos recursos energéticos”, o que tem in-
fluência no clima e no equilíbrio ecológico. 
Mas não só, a “a estratificação económica da so-

ciedade em elites e massa” é outro dos problemas 
que contribuem para o fim de um ciclo.Segundo 
os investigadores estes fenómenos sociais desem-
penharam, ao longo dos anos, um “papel central 
no processo do colapso civilizacional”, mas são 
também estes os fatores que vão levar a atual so-
ciedade industrial ao fim.

Governo cAnAdiAno prevê lAnçAmento 
de novo proGrAmA de imiGrAção

Os governos federal, provinciais e territoriais 
do Canadá reiteraram hoje o seu compro-

misso para o recrutamento ativo de imigrantes 
económicos com competências e que a economia 
canadiana mais necessita.
o ministro da cidadania e imigração do canadá 

chris alexander, e o ministro do trabalho, recruta-
mento e competências de alberta thomas Lukaszuk, 
coordenaram o encontro dos ministros dos governos 
responsáveis pela imigração.
os ministros concordaram continuar a colaborar na 

construção do novo recrutamento ativo e o objetivo 
é transformar o sistema da imigração do canadá para 

que dê mais respostas às necessidades do mercado de 
trabalho.o novo programa, que vai ser lançado em ja-
neiro de 2015, vai permitir aos governos e emprega-
dores canadianos acesso a trabalhadores estrangeiros 
com competências e acelerar a sua entrada no canadá 
para trabalhos que não estão a ser preenchidos por 
pessoas no país.segundo chris alexander, a priorida-
de número um do governo do canadá continua a ser 
o “crescimento económico e a criação de emprego”.
“a imigração desempenha um papel determinante 

na prosperidade de longo termo e estamos empenha-
dos para ver o sucesso dos recém-chegados ao país. 
com os nossos parceiros provinciais e territoriais, 
aguardamos ansiosamente para lançar o sistema Ma-
nifestação de interesse juntos no próximo ano”, disse 
o ministro da cidadania e imigração.no encontro, 
os ministros da imigração também subscreveram um 

plano para melhorar os resultados de estabelecimen-
to para os recém-chegados em todo o canadá, o que 
inclui melhoramento nos serviços antes da sua che-
gada, reconhecimento das qualificações estrangeiras, 
e a aprendizagem da língua para os recém-chegados 
que não estão no mercado de trabalho e formas de 
os encorajar a estarem mais ligados com as suas 
comunidades.a província francófona do Quebeque 
é observadora nestes encontros de ministros, uma 
vez que aquela província assume a responsabilida-
de exclusiva de estabelecer níveis de imigração, pela 
sua seleção, pela “francofonização” e integração de 
imigrantes. nas áreas sob a sua responsabilidade, o 
Quebeque desenvolve a suas políticas e programas, 
regulamenta e estabelece os seus próprios padrões.
o novo programa irá complementar o programa 

provincial de candidatos (pnp, sigla em inglês) que 
continuará a ser uma chave do mecanismo que vai 
permitir às províncias, territórios e empregadores 
irem ao encontro das necessidades do mercado labo-
ral regional. 
Quase 41 mil candidatos provinciais foram aceites 

no canadá através do pnp em 2012, face aos 13.500 
registados em 2006.devido em parte ao pnp, 42 por 
centro dos imigrantes económicos em 2012 preten-
diam estabelecer-se fora de toronto, Montreal e Van-
couver, comparativamente a apenas 20 por cento de 
2000. em 2012, 62 por cento da imigração pertencia 
ao fluxo económico. Os governos pretendem atingir 
um mínimo de 70 por cento, ao nível nacional e por 
jurisdição, nos próximos anos.
O Governo do Canadá vai investir cerca de 600 

milhões de dólares (389 milhões de euros) em 
2014-2015 para apoiar os recém-chegados nas 
suas necessidades de fixação fora do Quebeque.
Segundo as estimativas, vivem no Canadá cerca 
de 550 mil portugueses e lusodescendentes, estan-
do a grande maioria na província do Ontário.
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ps Quer sAber Quem fAlA 
verdAde sobre cortes

O vice-presidente da bancada do PS José Jun-
queiro exigiu hoje ao Governo e ao PSD que 

“joguem limpo” e esclareçam quem fala verdade 
sobre a preparação de mais cortes nos salários e 
pensões.

“os factos estão aí, o 
líder parlamentar diz 
que não há cortes, o go-
verno diz que há cortes, 
diz até qual o montante 
previsível desses cortes, 
o comentador oficial do 
governo na televisão, o 
doutor Marques Mendes, 
já tinha referido esses 
cortes alguns dias atrás. 
jogo limpo tem de ser 

feito, mas é dentro do próprio governo e do próprio 
PSD”, afirmou José Junqueiro, em declarações aos 
jornalistas no parlamento.
reagindo às declarações do líder parlamentar do 

psd, Luís Montenegro, que pediu a todos os agen-
tes políticos, em concreto ao ps, para “jogar limpo” 
no debate partidário, assinalando que “não é verdade 
que venham aí mais cortes de salários e pensões”, o 
vice-presidente da bancada socialista devolveu o rep-
to, desafiando os sociais-democratas e o executivo de 
maioria psd/cds-pp a esclarecerem “quem está a 
falar a verdade”.
pois, referiu, tanto o primeiro-ministro como a mi-

nistra das Finanças já disseram que vão fazer um 
ajustamento que variará entre 1.500 e 2 mil milhões 
de euros e que “até abril esses cortes vão ser feitos”.
“portanto, o que nós queremos é saber quem está a 

falar verdade, na justa medida em que o líder parla-
mentar do psd vem dizer que esses cortes não vão 
acontecer, que não haverá cortes nos salários, nas 
pensões, nos rendimentos das pessoas e até pede que 
se faça jogo limpo”, sublinhou.
“alguém está a faltar a verdade e o que nós quere-

mos saber com clareza é quem é que fala verdade, é 
o líder parlamentar do psd ou é o primeiro-ministro? 
Há cortes ou não há cortes?”, questiona.

novo serviço de Apoio Ao 
contribuinte criAdo Até Ao 
fim do Ano

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais anun-
ciou esta terça-feira que vai ser criado até ao 

final do ano um novo serviço da Autoridade Tribu-
tária e Aduaneira para concentrar todas as funções 
relacionadas com os contribuintes. Paulo Núncio 
explicou que o objetivo é evitar que o contribuinte 
se desloque a várias repartições para tratar de im-
postos diferentes.
“pretende-se concentrar num único serviço todas as 

informações e todos os serviços que são prestados ao 
contribuinte, de forma a melhorar a qualidade do servi-
ço ao contribuinte, e de forma a melhorar as relações e 
a transparência entre a administração fiscal e os contri-
buintes”, explicou paulo núncio, à margem da confe-

rência “relações Fisco contribuinte - uma visão dos 
tribunais, da academia e da administração Fiscal”.

rtp ‘convidA’ funcionários
A reduzir horário
A direcção de recursos humanos da RTP ‘con-

vidou’ os funcionários que assim o desejem a 
reduzir o horário de trabalho diário ou a traba-
lhar menos sete horas consecutivas por semana, 
ficando sujeitos à respectiva redução salarial.
numa nota enviada pela direcção de recursos humanos 

na passada sexta-feira, dia 21, e com base no orçamen-
to do estado para 2014, a empresa liderada por alberto 
da ponte comunicou aos trabalhadores que estes podem 
candidatar-se a trabalho em tempo parcial, não fican-
do sujeitos aos cortes salarias actualmente em vigor na 
Administração Pública, mas ficando com o seu salário 
reduzido na proporção da redução de horário que obti-
verem. “o orçamento do estado em vigor prevê, como 
medida excecional de estabilidade orçamental, que du-
rante o ano de 2014, o tempo de trabalho semanal possa 
ser reduzido, por acordo, no mínimo equivalente a 1:45 
horas por dia ou a sete horas consecutivas por semana”, 
refere a circular, que acrescenta que “é entendimento da 

tutela que o referido regime é aplicável aos trabalhado-
res da rtp”. por isso, “será analisada a possibilidade de 
aplicação de tal regime àqueles que manifestem inte-
resse nesse sentido”, acrescenta. o trabalhador a tempo 
parcial tem direito à remuneração base prevista na lei 
sem a redução remuneratória prevista no artigo 33.º da 
Lei do orçamento de estado, “sendo, no entanto, re-
duzida na directa proporção da redução do respectivo 
período normal de trabalho de tempo semanal”, explica 
a direcção de recursos Humanos da rtp. “cada caso 
será analisado pela respectiva estrutura em conjunto 
com a direcção de recursos Humanos e a exequibilida-
de da aplicação deste regime a tempo parcial nos termos 
acima expostos dependerá das circunstâncias concretas 
e das funções exercidas pelo trabalhador”, refere, adian-
tando que esta medida irá vigorar durante este ano.
actualmente, a rtp tem a decorrer um programa de 

rescisões por mútuo acordo, as quais terminam no final 
mês.
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DOsEs:

4
tEmpO:

120mIN

prEpArAÇÃO:

INgrEDIENtEs:

frAnGo com AlcApArrAs

ELEIÇÕES
GERAIS
7 dE AbRIL 2014

Chaque fois, c'est la démocratie qui gagne

NO dIA 7 dE AbRIL ENTRE 9H30 E 20H,
É  dIA dE VOTAR.

PARA POdER VOTAR dEVE :

• Ter o perfil de eleitor

• Estar inscrito na lista eleitoral

• Identificar-se apresentando
  um dos seguintes documentos :

 • cartão da segurança  saúde

 • licença de condutor

 • passaporte canadiano

 • certificado de estatuto de Indiano

 • cartão das Forças armadas canadianas

PARA CONHECER O ENdEREÇO
dO SEU LOCAL dE VOTO:
•  Consulte o aviso que já 
   lhe foi enviado.

•  Pesquise no internet,no nosso
  site: electionsquebec.qc.ca
  Pode encontrar muitas outras informações,
  Com a ajuda do seu código postal.

Para mais informações… 
• electionsquebec.qc.ca

• info@electionsquebec.qc.ca

• 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)

As pessoas surdas ou com deficiência auditiva podem 
chamar sem custo o 1 800 537-0644.

costeletAs de s. joão
prEpArAÇÃO:

INgrEDIENtEs:

- 6 costeletas de porco
- 1 cebola grande
- 1 chávena de vinho branco
- 250 de castanhas
- azeite, alhos, sal
- pimenta e colorau doce q.b.

Barrar cada coste-
leta com o colorau e 

colocá-las em vinha d’alhos 
de um dia para o outro.
partir a cebola em rodelas, 

regar com azeite e colocar as 
corteletas, regando-as com a 
vinha d’alhos.
deixar cozer lentamente. 

antes de servir, juntar as cas-
tanhas cozidas ao molho.
servir com legumes cozidos 

e arroz branco.

DOsEs:

6
tEmpO:

60mIN

1 frango médio
1 colher de 

        alcaparras em vinagre
1 colher de mostarda
1/2 copo de vinho branco seco

Amanhar o frango, chamuscá-lo e lavá-lo.

Aquecer bem o azeite e a manteiga, numa frigideira de asas, jun-
tar-lhe o frango, deixá-lo alourar em lume forte, temperá-lo de sal 
e pimenta e colocar o recepiente em forno brando,durante cerca de 
hora e meia aproximadamente.

Na última meia hora de cozedura, elevar a temperatura do forno.

Retirar o frango da frigideira, cortá-lo em pedaços e mantê-lo 
quente, depois de o ter colocado no prato em que será servido.

Coar a gordura da frigideira, juntar-lhe o vinho e um pouco de 
água. Ferver o molho, dissolver nele a mostarda, adicionar-lhe as 
alcaparras, anteriormente lavadas, vazá-lo sobre o frango e servir.

1 colher de manteiga
4 colheres de azeite
sal e pimenta q.b.
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A bruxaria destrói olhares, amizades a até a sua própria saúde. As pessoas possuídas por uma bruxaria não acreditam em nada, 
nem em ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. são pessoas 

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

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

com a palavra de Deus.

rEsultADOs cONfIrmADOs 

Depois de gastar 
tempo e dinheiro 
com espiritualis-
tas mentirosos 
e falsos ,encon-
trámos um xHA-
mAN guru de 

verdade. O xHAmAN  mostrou-me 
num vaso com agua o rosto de 
mArcOs que me tinha feito mal 
para separar o meu lar. realizou 
uma limpeza,através da banha de 
serpente,fazendo com que o meu 
besposo e meus filos ,me aceita-
ram como eu sou realmente. 

mArIANA OrtIz

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

tANtO prOcu-
rEI QuE pOr fIm 
ENcONtrEI EstE 
xHAmAN INDIO 
QuE mE DEvOl-
vEu mINHA mu-
lHEr. A mina so-
gra tinha enterrado 

um boneco,ammarrado com cintas 
rosadas e alfinetes roxos para nos 
separar. 
mas graças a este  xHAmAN INDIO 
que sem nos engañar,rompeu este 
feitiço e fez com que o nosso amor 
renascesse. 

mArcO tulIO lOpEz

tENtEI vIsI-
tAr OutrAs 
pEssOAs;E NÃO 
cONsEguI rEs-
pOstAs. 
visitei o grande  
xHAmAN INDIO que 
sómente em dois 

dias fez saír do meu corpo larvas 
humanas,que foram a consequên-
cia de uma bebedeira que me fez 
luIs cArlOs para me ver destrui-
do e sózinho na vida. Este xHAmAN 
INDIO mostrou-me a cara do meu 
inimigo e falou me com verdade. 

juAN jOsE pElADEz
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A bruxaria destrói olhares, amizades a até a sua própria saúde. As pessoas possuídas por uma bruxaria não acreditam em nada, 
nem em ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. são pessoas 

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

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

com a palavra de Deus.

rEsultADOs cONfIrmADOs 

DEpOIs DE DEIxAr 
pOrtO sANtO cOm 
uNA mAlA vElHA, 
umA mÃO ADIANtE E 
OutrA Atrás  e com 
problemas com mina 
esposa e filos, visitei 
este xHAmAN INDIO 
que com uns banhos 
especiais fêz com que  

tudo mudou para bem na mina familia.Não se 
debe confundi-lo com outros,como vos disse.

Estou muito agradecido a Deus e  a este sábio 
sr xHAmAN. 

ANtHONY DO sANtOs

testemunhos reAis

Atraio, amarro 
e submeto o 

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

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

tENtEI vIsI-
tAr OutrAs 
pEssOAs;E NÃO 
cONsEguI rEs-
pOstAs. 
visitei o grande  
xHAmAN INDIO que 
sómente em dois 

dias fez saír do meu corpo larvas 
humanas,que foram a consequên-
cia de uma bebedeira que me fez 
luIs cArlOs para me ver destrui-
do e sózinho na vida. Este xHAmAN 
INDIO mostrou-me a cara do meu 
inimigo e falou me com verdade. 

juAN jOsE pElADEz

A minha saúde come-
çou a deteriorar-se len-
tamente, ao ponto de 
não puder andar. tudo 
corria mal,incluindo 
minha esposa que me 

abandonou. um dia, um amigo reco-
mendou-me o sHAmAN INDIO, e fui 
vê-lo logo. Está-me a tratar há já al-
gum tempo, e graças a ele,jã consigo 
andar. melhor ainda, já recuperei a 
minha esposa. pensar que tudo isto 
foi resultado de uma bruxaria que me 
rogaram. No entanto, tudo isto desa-
pareceu e agora somos imensamen-
te felizes. ANgEl gONzAlEz.

QuEr mANIfEstAr 
AtrAvÈs DEstE tEs-
tEmuNHO QuE EstE 
xHAmAN INDIO cumprE 
O QuE prOmEtE.

Em minha casa tudo eram 
zargatas e discussões e 
já não havia sexo.Estava 
a pontos de me separar 
e regresar ao meu país, 

pOrtugAl. 

mas graças a este  sr que com os seus rituais 
e enlaços.fêz com que  a paixão se incendiou e 
o amor voltou ao lar. Estamos agora na nossa 
lua de mel. 

jOÃO
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SerVIçoS conSulAreS
EmbAIxADA DE pOrtugAl Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883

cONsulADO gErAl DE pOrtugAl Em mtl
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366

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

Associação dos Pais
333, de castelneau, H2r 1p8                  t.: 514.495.3284
Associação de Nossa Senhora de Fátima
1815, Favreau, Laval, H7t 2H1                           t.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá 
4170, st-urbain, H2W 1V3               t.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1n 1X6                          t.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136a, pigeon, H8n 1a6                 t.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, turgeon, j7e 3H8                          t.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West island
4789, Boul. des sources, H8Y 3c6        t.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra Quebequente

t.: 514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229, Fleury o., H3L 1t8                                       t.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin jason, H1K 2j9                                      t.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, rachel o., H2W 1g3                              t.: 514844.1011
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do Quebec

t.: 450.687.2082
Clube Oriental Português de Montreal
4000, coutrai, H3s 1c2   t.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397, st-Lauent, H2W 1Z8   t.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard o., H2t 2K1  t.:514.273.4389

681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

ASSocIAçÕeS e cluBeS

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

centroS

FIlArmónIcAS
Banda de Nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, H1n 1X6  t.:514.254.4647
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, rue Fleury o, H3L 1t8  t.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, rachel e., H2W 1r6  514.982.0688

rAnchoS FolclórIcoS
Campinos do Ribatejo  t.:514.648.8343
Estrelas do Atlântico          t.:450.687.4035
ilhas do Encanto  t.:514.388.4129
Portugal de Montreal                          t.:514.834.0920
Praias de Portugal  t.:514.844.1406
Verde Minho  t.:514.865.7603

IgrejAS
igreja Baptista Portuguesa  t.:514.577.5150
Missão Santa Cruz          t.:514.844.1011
Missão de Nª Sª de Fátima  t.:450.687.4035

CâMBiO DO DóLAR CANADiANO
25 DE MARçO DE 2014

1 EURO = CAD 1.550550
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 rua 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

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

urgÊnciAS e SerViçoS pÚblicoS

pOlícIA, fOgO, AmbulâNcIA                 9-1-1
cIDADE DE mONtrEAl               3-1-1
AcIDENtEs DE trAbAlHO      514.903.3000
AIDE jurIDIQuE                 514.842.2233
AjuDA sOcIAl                     514.872.4922
AssurANcE AutOmObIlE               514.873.7620
AssurANcE-EmplOI 514.644.4545
AssurANcE mAlADIE                514.864.3411
cAsAmENtOs cIvIs                  514.393.2113
cIDADANIA cANADIANA               1-888 242-2100
EmIgrAÇÃO cANADá              514.496.1010
EmIgrAÇÃO QuEbEQuE            514.873.2445
HOspItAl HôtEl-DIEu                     514.890.8000
HOspItAl rOYAl vIctOrIA        514.842.1231
multI-EcOutE 514.737.3604
NOrmAs DO trAbAlHO                     514.873.7061
pENsION sEcurIté vIEIllEssE cANADA
 1.800.277.9915
prOtEcÇÃO AO cONsumIDOr 
 1.800.387.1194
prOtEcÇÃO DA juvENtuDE       514.896.3100
rEgIE Ass. AutOmObIlE                 514.873.7620
rEvENu cANADá                  1.800.959.7383
rEvENu QuEbEQuE             514.864.6299

gIlbErtO
rENOvAÇõEs

gErAIs

t.: 514.668.6281

renoVAçõeS

precisA-se de pessoA pArA 
trAbAlhAr nA cAixA, A 

tempo pArciAl, pArA um 
restAurAnte portuGuês. 

deve fAlAr frAncês.
514-688-1015
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linhas da mão e cartas. vidente 
com dons naturais. resolve os seus 

problemas 
sem voodoo.

rosa: 514-278-3956

Vidente

empregoS

precisa-se de senhora 
para balcão com 
experiência para tardes 
e fins-de-semana. 

514-814-0362

AlugA-Se

governanta “Nanny”
posição a tempo inteiro (40 horas 
por semana), pode viver lá ou não 
e salário mínimo. Deveres implica: 
fazer comida, limpeza, tarefas or-
ganizadas, ajuda-geral em relação 
à casa e a tomar conta de crianças 

(5 e 8 anos de idade). Endereço: 
No centro da cidade montreal, po-
demos 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 ar-
tesão em pedra natural. 
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

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

contentor

procura pessoa para 
partilhar um contentor
para lisboa, portugal. 

Data a determinar 
(abril ou maio) 

natalino.martins
@gmail.com

514-575-9793

restaurante 
villa massimo
Situado na “Rive-sud”, preci-
sa de servente de mesa com 

experiência. Gastronomia 
fina italiana.

josé ou tony
450-444-3416

AlugA-Se
Aluga-se 31/2  todo renova-
do em excelente condições 
e perto do métro.

514-252-8692

Apartamento no 
centro de vila-

moura, Algarve. 
renovado, com 3 
quartos e cozinha 

bem equipada. pode 
alugar à semana. 

Disponível para os 
meses de junho e 

agosto.

manuel justino: 
514-727-3533

ou lisete sousa:
011-351-934-311475

iNFORMAçãO
PRA QUEM LÊ.

RESULTADO
PRA QUEM ANUNCiA.

EmprEsA DE
jArDINAgEm

Precisa de homem com 
ou sem experiência para 
trabalhos de jardinagem. 

Salário conforme experiência 
ou rendimento. 

tel.: 514-259-5120

† AvElINO cAsAl rIbEIrO
1944-2014

Faleceu em Montreal, no dia 21 de 
março de 2014, com 69 anos de 
idade, Avelino Casal Ribeiro, natu-
ral de Trofa, Portugal. 

Deixa na dor sua esposa Adília Al-
meida Ribeiro, seus filhos Yvonne 
(Don) e Filipe, seus netos Travis e 
Savanah, seus irmãos e irmãs, so-
brinhos/as, e, assim como restantes 
familiares e amigos.

Os serviços funebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-talon Est, montréal.
www.memoria.ca, 514-277.7778

O velório terá lugar hoje quarta-feira dia 26 de março 
de 2014, das 14h as 17h e das 19h as 22h no salão. 
Uma Liturgia da Palavra será feita quarta-feira às 20h 
no salão. Vai a sepultar no Cemitério de Trofa, Portugal.

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. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

precisA-se de pessoA pArA 
trAbAlhAr nA GrelhA 
e cozinhA portuGuesA 

trAdicionAl com experiênciA 
pArA um restAurAnte 

portuGuês situAdo 
nA ruA beAubien. 

josé fAriAs: 514.802.6294

M E M O R A N D U M
Em mEmórIA DE

mArIA jOAQuINA AlvEs “QuINA”
Seis anos já se passaram. Foi no 
dia 31 de Março de 2008 que nos 
deixaste. Aniversário triste, ines-
quecível, jamais esquecerei. 

Os anos passam mas a dor per-
siste, quando penso em ti, uma 
sensação de ternura e tristeza 
me invade. Fico com imensa sau-
dade. 

Partiste mas deixaste gravado 
para sempre gratificantes e maravilhosos bons momen-
tos que passámos juntos. Belas e felizes recordações.

Adeus Quina
teu estimado marido

gilberto Alves

† mArIA bAtIstA
Faleceu em Montreal, no dia 21 
de março de 2014, com 44 anos 
de idade, Maria Batista, natural de 
Água de Pau, São Miguel, Açores.

Deixa na dor seu esposo (Fernan-
do Coelho), sua filha Sabrina, seus 
filhos Alexandre e Samuel, seus 
irmãos José (Ana), e João (Julie-
ta), cunhados/as, sobrinhos/as, e, 
assim como restantes familiares e 
amigos.

Os serviços funebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-talon Est, montréal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno martins

Missa de corpo presente foi realizada ontem, terça-feira 
às 10h na Igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no Cemitério 
Notre-Dame-des-Neiges. Renovam com profunda sau-
dade a missa de sétimo dia, quinta-feira 27 de março de 
2014 às 18h30 na Igreja Santa Cruz.

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. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

† EDuArDA mAcHADO
Faleceu em Montreal, no dia 25 de 
março de 2014, com 83 anos de 
idade, Eduarda Machado, natural 
da Matriz, Ribeira Grande, São Mi-
guel, Açores. Esposa do já falecido 
Gilberto da Silva.

Deixa na dor seu filho Gilberto, suas 
filhas Fátima e Filomena (José de 
Sousa), seus netos Sandra (Mário), 
Melanie (Vincent), Alexandre (Ta-
nia), seus bisnetos, sobrinhos/as, 
e, assim como restantes familiares e amigos.

Os serviços funebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-talon Est, montréal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno martins

O velório terá lugar quinta-feira 27 de março de 2014 
das 14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral será sexta-
-feira às 10h na Igreja Santa Cruz. Vai a sepultar em 
cripta no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges. Renovam 
com profunda saudade a missa de sétimo dia, domingo 
30 de março de 2014 às 11h30 na Igreja Santa Cruz.

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. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

casal reformado procura 
homem ou senhora para 
fazer limpeza numa casa 
situada em Outremont, 1º 
andar e rés-de-chão.

514-276-3505

Aluga-se 31/2 na rua colo-
niale, entre Rachel e Du-
luth. Livre a partir de 1 de 
abril de 2014.

514-294-4910 ou
450-632-5432 ou

450-632-6041

Vende-se pneus usados 
de inverno com dois anos. 
Goodyear Nordic P195-
-65r15. 514-571-1924

Vende-Se
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PAlAVrAS cruzAdAS

AnedotAS

bell fibe: 880 | Videotron: 255

Solução dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONtAIs: 1. Ufano, Cabos. 2. Rio, IVA, Ida. 3. Da, Ataca, Em. 4. Erosivo. 5. 
Rota, Oferta. 6. Rara, Orça. 7. Sapudo, Bala. 8. Atentar. 9. Ir, Andar, Ar. 10. Via, Dar, 
Ali. 11. Amiga, Assar. vErtIcAIs: 1. Urdir, Seiva. 2. Fia, Ora, Rim. 3. Ao, Etapa, Ai. 4. 
Araruta. 5. Oito, Adenda. 6. Vaso, Onda. 7. Cacifo, Tara. 8. Averbar. 9. Bi, Orçar, As. 
10. Ode, Tal, Ala. 11. Samba, Abrir

A suA
televisão!

THAT AWkWARD MOMENT

nAmoro ou liberdAde?
A ciência diz que bocejo é um movimento mus-

cular cujo objetivo é fazer o organismo dri-
blar o sono e tentar manter o estado de atenção. 
Prepara-se então para usar o recurso algumas 
vezes durante a projeção de Namoro ou Liberda-
de? Principalmente por notar o grande equívoco 
que foi a escalação de Zac Efron para o papel de 
protagonista. Regra básica: personagem principal 
não pode ser desagradável, insosso, principalmen-
te se a intenção é que o achemos um cara legal por 
trás das pisadas de bola que comete na trama.
efron é limitado dramaticamente (nada de novo no 

front) e não consegue, para usar uma expressão co-
mum aos atores, “dar verdade” ao personagem. ele 
não é jason, designer de uma editora que pula de cama 
em cama e não consegue se apegar a nenhuma mulher. 
ele é Zac efron tentando ser jason, designer de uma 
editora que pula de cama em cama e não consegue se 
apegar a nenhuma mulher. E isso do começo ao fim do 
filme. O norte de trama se dá quando seu amigo Mikey 
(Michael B. jordan, de Fruitvale station: a Última pa-
rada) é abandonado pela esposa, que revela estar tendo 
um caso. jason, que troca de namorada a cada solstí-
cio, sugere ao amigo em comum daniel (Miles tel-
ler, de Finalmente 18) que façam um pacto no qual se 
comprometam a não se envolver em relacionamentos 
sérios em consideração a Mikey. o que vem adiante é 
previsível: todos terão de lutar para manter a promes-
sa, incluindo jason, que acaba se encantando pela bela 
e descolada ellie (imogen poots, de need for speed).
Mesmo tratando-se de uma comédia, o retrato de um 

homem heterossexual levado às telas pelo diretor e ro-

teirista tom gormican é de uma simplicidade atroz. 
o trio de amigos não passa de um bando de idiotas 
promíscuos que se diverte tratando as mulheres como 
lixo. não há nem o mais remoto sinal de inteligência 

em namoro ou Liberdade? Falta intelecto nos perso-
nagens masculinos, nas mulheres que se relacionam 
com eles e na trama, que é óbvia, idiota e maçante.

s.o.s. mulheres Ao mAr, 2014
Acusa-se a crítica brasileira de má vontade 

com as comédias nacionais. O humorista 
Bruno Mazzeo, vítima contumaz da impren-
sa especializada, chegou a sugerir em entrevista 
a criação do “crítico de comédia”, que seria um 
tipo menos inclinado a ficar esquadrinhando um 
filme de entretenimento atrás de valores artísticos 
elevados. Exageros de lado, há um fato inconteste 
na contenda: boa parte das comédias que foram 
feitas nos últimos anos – independente do sucesso 
de público – é sofrível.
o problema comum à maioria delas: levar para o 

cinema a estrutura de esquetes dos programas de tV, 
com situações cômicas isoladas com pouca relação 

entre si e muito menos com a trama – esta quase sem-
pre um pretexto. tem realizador que já percebeu a 
arapuca e, ao escapar dela, vem oferecendo ao públi-
co boas comédias, como é o caso de s.o.s – Mulhe-
res ao Mar.
a primeira coisa a se dizer sobre o longa dirigido por 

Cris D’amato é que trata-se de um filme de verdade. 
o roteiro escrito a seis mãos por Marcelo saback, 

rodrigo nogueira e sylvio gonçalves serve de base 
e não de justificativa. O desenvolvimento da trama 
bem-amarrada origina as situações cômicas, que são 
divertidas e estão devidamente inseridas no contexto 
da produção. tanto que não se precisou apelar para o 
talento individual de comediantes famosos para bus-
car o riso – artifício comum quando se tem um ro-
teiro capenga em mãos. s.o.s. – Mulheres ao Mar é 
uma comédia romântica de trama simples e eficiente. 
adriana (giovanna antonelli) toma um pé na bunda 
do marido eduardo (Marcello airoldi), que a troca 
pela bela atriz Beatriz Weber (emanuelle araujo). 
para tentar recuperar seu amor, ela embarca disfarça-
da num cruzeiro rumo a itália no qual o ex e sua nova 

paixão curtem uma espécie de lua de mel. Suas fiéis 
escudeiras são a irmã Luiza (Fabiula nascimento) e 
sua empregada dialinda (thalita carauta). reynaldo 
gianecchini vive andré, um bonitão que viaja sozi-
nho e cruza o caminho de adriana.
Com as devidas exceções, a crítica do país não 

tem pirraça com as comédias brasileiras. é só fazer 
bem feito, assim como S.O.S. – Mulheres ao Mar.

HOrIzONtAIs: 1. Incólume. Certo benefício de que 
gozam as comunidades indianas. 2. Primeira redação 
de um documento ou de qualquer escrito. Juntar. 3. Va-
riedade de pera. Oferecer. 4. Designa várias relações 
tais como causa, modo, tempo, meio, etc. (prep.). Cano-
ro. 5. Discurso. Sacou. 6. Parte inferior ou terminal dos 
membros inferiores. Ardil, manha (fig.). Contr. da prep. 
em com o art. def. a. 7. Toada de cantiga. Unidade de 
pressão no sistema C. G. S.. 8. Parte giratória do cata-
-vento. Pedaço de madeira. 9. Contr. da prep. em com 
o art. def. os. Detestar. 10. Dar asas a. Instruir. 11. Par-
te mais grossa da farinha. Árvore leguminosa cesalpi-
nácea. vErtIcAIs: 1. Sacerdote muçulmano. Pugnar 
contra. 2. Recitei. O vencimento diário de um soldado 
(ant.). Embrulho com forma cilíndrica. 3. Náusea, princí-
pio de engulho. Planta de fibra têxtil da família das Ama-
rilidáceas. 4. Resultado de grandes fadigas (fig.). Modo 
de dizer. Batráquio anfíbio aquático, anuro, da família 
dos ranídeos. 5. Sufixo diminutivo. Farrapo. 6. Inquie-
tação de espírito. 7. Grande artéria a partir da qual o 
sangue arterial é conduzido a todo o corpo. Passado. 8. 
Despido. Hora do ofício divino. Terra alagadiça. 9. Ca-
minhou. Embarcação pequena para carga e transporte. 
10. Gemer (gír.). Grande embarcação. Grito de dor ou 
de alegria. 11. Inventariar. Época notável.
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À noite, enquanto o marido lê o jornal, a esposa co-
menta: Os nossos vizinhos, o casal que mora em 
frente, parecem dois namorados. 
Ele sempre que regressa traz-lhe uma prenda e de 
manhã ao sair dá-lhe vários beijos-porque não fa-
zes tu o mesmo? mas ó querida, eu nem conheço 
a mulher!
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COORDENADO POR JOSé PEREiRA

CANTiNHO DA POESiA

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

miGuel torGA

Miguel Torga, nome literário do médico e 
grande escritor e poeta Adolfo Correia da 

Rocha, nasceu em São Martinho de Anta (con-
celho de Sabrosa, distrito de Vila Real) a 12 de 
Agosto de 1907. Após uma breve passagem pelo 
seminário de Lamego emigra para o Brasil, em 
1920. Começa a trabalhar, até que um tio o manila 
estudar no liceu de Leopoldina. 

regressa a portugal em 1925 e matricula-se na Fa-
culdade de Medicina em coimbra, onde se forma em 
1933. No início da sua actividade profissional, vive e 
é médico na sua terra natal, em Vila nova, Leiria e, 
finalmente, Coimbra, a partir de 1939.
a sua estreia literária data de 1928, com “ansie-

dade”, logo seguido de “rampa” (1930), “tributo” 
(1931) e “abismo” (1932), todos revelando um pen-
samento agreste e inconformista como a própria re-
gião onde nasceu. colaborador da “presença”, dela 
se afasta com edmundo de Bettencourt e Branquinho 
da Fonseca, empenhados em preservar a sua liberda-
de estética. Lança com o segundo a efémera revista 
“sinal”, fundando depois com a. nogueira “o Ma-
nifesto”. 
porém, cedo se liberta de grupos e correntes, para 

trilhar caminhos próprios, no campo da poesia, da 
ficção narrativa e do teatro. É patente em toda a sua 
vasta obra a luta contra o poder, as leis divinas e a 
injustiça. 
em “Lamentação” (1943) o dramatismo atenua-se 

e em “Libertação” renasce a esperança nas novas ge-
rações. nos “poemas ibéricos” (1952) transmite uma 

concepção da ibéria moldada pela pobreza do solo, 
pela aventura dos descobrimentos e pela sua resis-
tência histórica à cadeia de opressões.
É com os onze volumes do “diário” (1941-1973), 

em prosa e verso, que a escrita de torga atinge maior 
densidade. Confidencia a sua existência sofrida pe-
rante o sofrimento que observa na prática clínica e na 
alma de poeta. 
através da observação da natureza, das pessoas, dos 

grupos sociais, critica e tenta actuar contra os atrope-
los à dignidade, à liberdade e à justiça, sempre con-
duzido por ideais democráticos. 
para a maioria dos admiradores, talvez as suas obras-

-primas sejam os livros de ficção “Bichos” (1940), 
“contos da Montanha” (1941) e “novos contos da 
Montanha” (1944). o homem eleva-se aí como ins-
tintivo e enérgico protesto contra os padrões conven-
cionais, numa luta constante de alegria e sofrimento. 
com um amor profundo pela terra e pela gente por-

tuguesa, em íntima relação com o conjunto ibérico, 
a obra de torga ultrapassa fronteiras. em 1976, ga-
nha o “grande prémio internacional de poesia das 
Bienais internacionais” de KnokkeHeinst (Bélgica), 
importante galardão. 
em 1978 e 1985, e candidato ao prémio nobel da 

Literatura. em 1989 ganha o prémio camões. 
Depois de uma vida dedicada às suas duas pai-

xões — a escrita e a medicina Miguel Torga mor-
reu em Coimbra a 18 de Janeiro de 1995. Com 
a sua experiência de clínico, sempre em contacto 
com as dores físicas e morais, deixou uma obra li-
terária de valor inestimáve1, cheia de dramatismo 
e de esperança no transmontano, no português, no 
cidadão do mundo.

ser poetA
Ser poeta

é predicado
Não se estuda nem se aprende

É um dom ao nascer dado
Não se compra nem se vende.

Ser poeta
é possuir

Rara sensibilidade
Da voz das coisas ouvir

E dar-lhes vitalidade.

Ser poeta
é entender

A perene Natureza
E em verso descrever
A sua bruma e beleza.

Ser poeta
é divagar

Pelo Universo infinito
Na ânsia de desvendar
O seu mistério inaudito.

Ser poeta
é transformar

Duma forma enternecida
As palavras para dar

Mais sentido à própria vida.

Ser poeta
é ter talento

De expressar a inspiração
Ousado eu, quando tento
Sou apenas pretensão!...

Euclides Cavaco

poesiA sobre 
A mudAnçA do climA

Jamais com grande riqueza
Por aqui por estas partes

Afetando a natureza
Com as experiências nucleares

E assim vai a nossa sorte
Se Falar-mos mundialmente

Aqui na América do Norte
O Planeta está a ficar quente

Milhões que estão a desperdiçar
Se terem muito resultado

Para poder explorar
O que no passado foi inventado

Sabemos que o espaço flutua
Lá em cima no firmamento

Não encontrando nada na lua
Sem nenhuma cura para agente

Continuando nas pesquisas
Até indo mais distante
Inventores cientistas

Não encontrando nada importante

O planeta está a ficar quentinho
afetando mundialmente
com a vinda do El-Ninho

Tudo mudou repentinamente

É então o meu parecer
Está tudo a ficar prático
Estando tudo a derreter
Da Antártica ao Ártico

Quando nós aproximamos do Inverno
Dá-nos sempre Aquele arrepio
Sendo um verdadeiro Inferno

Para poder resistir ao rigoroso frio

Por causa das riquezas naturais
Arriscam-se no mar glacial

E até por serem leais
Procuram morte fatal

Todos estão desejosos
Do petróleo encontrar

Sendo os Russos ambiciosos
Para serem os primeiros a explorar

Da nossa parte por cá
Não havendo muitos jeitos

Medroso está o Canadá
De não fazer valer os seus direitos

Deviam fazer parte
De se envolver nas pesquisas

O Primeiro Ministro Harper
Põe o Canadá nas Contrapartidas

Conforme as minhas Nações
Já andam nas corridas

Perante algumas nações
A procura das Pesquisas
Para fins de explorações

Para obter glórias e regalias
Alvaro Azevedo
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JOEL NETO

REGRESSO A CASA: UM DiáRiO AçORiANO

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.

e em terceirense erA “folhumuenA”

TERRA CHã, 30 DE JANEiRO DE 2014
um mundo sem telefones – a isso reduzo, às vezes, 

o sonho.

TERRA CHã, 1 DE FEVEREiRO DE 2014
“olhou sobre angra, aninhada aos pés do Monte 

Brasil, e tentou recordar o poema com que, nos pri-
meiros tempos de Lisboa, quando ainda restava entre 
eles uma espécie de afecto, o pai celebrava os dias 
bons.
duas gaivotas atravessaram o jardim, vindas do 

lado do porto de pipas, e pousaram sobre os ramos 
nus da linha de plátanos que bordejava o passeio, 
descendo até ao coração da cidade. o tempo tornara 
a suspender-se e quase não restava ruído de trânsito.
pairava uma espécie de paz – e, no entanto, era 

como se tudo estivesse a postos para a tempestade.
esquadrinhou com o olhar as ruas da cidade, os seus 

solares e palácios, e imaginou marinheiros e merca-
dores, saltimbancos e aventureiros cruzando-se de 
passagem a caminho das sete partidas do mundo.
charlatães bebiam vinho com missionários, solda-

dos negociavam serviços com prostitutas, piratas per-
suadiam navegadores ao serviço do rei sobre novas 
e mais rentáveis rotas, de encontro ao Vento carpin-
teiro.
Havia escravos e bêbedos, funcionários públicos e 

crianças furtivas, freiras e casaes de condenados com 
destino ao Brasil – e toda essa gente circulava por 
angra como se fosse o seu sangue, incerto e veloz, 
bombeado por um coração descompassado que era o 
próprio movimento do mar, furioso, afundando  na-
vios como numa tela de turner.”

TERRA CHã, 2 DE FEVEREiRO DE 2014
Facílimo, afinal, o exame médico com que andei a 

angustiar-me durante semanas. por outro lado, se al-
gum dia eu tiver de receber uma má notícia, que seja 
na clínica da praia. toda a minha vida tenho podido 
recorrer à medicina privada. em poucos sítios fui tão 
bem e humanamente tratado.

TERRA CHã, 3 DE FEVEREiRO DE 2014
numa encruzilhada narrativa. tinha de chegar o dia. 

peripeteias, deus ex-machinas, plot devices – algu-
ma coisa vai ter de funcionar. se for preciso, também 
faço chover sapos.
Respondendo a um desafio nascido nas redes so-

ciais, cá vai o esforço. deixando criminosamente de 
fora autores que me marcaram bastante como escri-
tor, incluindo david Lodge, philip roth, paul aus-
ter ou Raymond Carver; deixando de fora um monte 
de poetas (de que continuo, lamentavelmente, leitor 
insuficiente); deixando até de fora esse monumento 
fundador do século XX açoriano e português que é 
“Mau Tempo no Canal”; e deixando inescrupulosa-
mente de fora mais um monte de coisas fundamen-
tais: seguem os dez (na verdade onze, porque não 
consigo excluir mais nada) livros que talvez mais me 
tenham marcado – ou que neste momento me parece 
que mais me marcaram – como homem, e pela ordem 
cronológica em que o terão feito. Lidos quase todos 
até ao final da adolescência, no máximo no pós-ado-
lescência, que é o período em que, provavelmente, a 
influência dos livros sobre a nossa dimensão humana 
é mais indelével (que não, necessariamente, maior). 
- “Bíblia sagrada” (por razões diferentes, o Velho e 

o novo testamentos)
- “um deus À Beira da Loucura”, daniel de sá
- “cem anos de solidão”, gabriel garcia Márquez
- “a Vida não É aqui”, Milan Kundera
- “gente Feliz com Lágrimas”, joão de Melo
- “conta-corrente” (sobretudo o primeiro volume), 

Vergílio Ferreira
- “o ano da Morte de ricardo reis”, josé saramago
- “as Vinhas da ira”, john steinbeck
- “Moby dick”, Herman Melville
- “ou o poema contínuo”, Herberto Helder
- “correcções”, johathan Franzen

TERRA CHã, 5 DE FEVEREiRO DE 2014
Ao fim de 300 mil caracteres, dou por mim a escre-

ver sobre uma personagem de 38 anos como se de 
uma princesa se tratasse, cheio de cuidados e peque-
nos fascínios. noutra altura ter-me-ia ocorrido que 
os nossos gostos envelhecem connosco, e que pro-
vavelmente só isso nos salva. era um cínico. Hoje 
acho, pelo contrário, que aos 38 anos uma mulher 
ainda pode voltar a ser uma princesa. Que, bem vis-
tas as coisas, as mulheres de 38 anos são as novas 
princesas e é pena eu ter sido o último dos escritores 
a percebê-lo. apesar de tudo, passaram-se 200 anos 
sobre Balzac.

eu gostava de dizer que não entendo os nossos dis-
tribuidores de cinema, mas na verdade aquilo que não 
entendo é a nossa relação com a cultura popular. nos 
últimos anos, há cada vez mais filmes e séries com 
os nomes não traduzidos – ou seja, distribuídos sob 
o título em inglês. entretanto, estreia “philomena”, 
de stephen Frears, e o importador decide distribuí-lo 
como “Filomena”. portanto, traduzindo o nome de 
uma pessoa. como se explica tal sucessão de tonti-
ces?

TERRA CHã, 7 DE FEVEREiRO DE 2014
conversa com o pedro ontem à noite, em pleno jan-

tar de dia de amigos, sobre o primeiro terço do ro-
mance. Leu-o com cuidado, encontrou-lhe algumas 
das pontas soltas que pretendo atar e outras ainda que 
eu nem me apercebera de que soltara. não as unirei 
a todas, mas ganhei nova perspectiva sobre a intriga. 
tenho muita sorte com os amigos a quem pude pe-
dir o brutal favor de ler (ou de ir lendo, depende dos 
casos) o manuscrito. ademais, completam-se espon-
taneamente: a ana Maria mais vocacionada para os 
grandes contornos e a sensibilidade em geral, o pedro 
para as linhas narrativas e as suspensões, a catarina 
para o estilo e – no fim – o Jorge para a melodia e a 
(chamemos-lhe assim) orquestração. isto fora o pau-
lo, agente e amigo, que se pronuncia sobre tudo isso 
também e, depois, ainda lhe junta a estratégia. parece 
muita gente, e é de facto muita generosidade junta. 
Mas nenhum grande livro é escrito de outro modo, a 
não ser por génio ou milagre. portanto, as condições 
estão lá. cabe-me a mim adicionar-lhes a grandeza. 
não sei se o conseguirei, mas estou disposto a morrer 
mais jovem por isso. 

TERRA CHã, 8 DE FEVEREiRO DE 2014
tarde de domingo a ouvir Brel, às voltas pela ilha. 

Lembrei-me do Zé Maria. Há quanto tempo morreu 
o Zé Maria – doze anos?
na suíça, o sim às restrições à imigração ganhou 

com 50,3%. os votos a favor recolhidos entre imi-
grantes “bem instalados na vida”, incluindo portu-
gueses, fez, portanto, a diferença. esta espécie nunca 
cessará de maravilhar-me.

trAbAlhAdores 
e os pontos 
nos is

Manuel de Sequeira Rodrigues

As dificuldades em se atingir certas etapas so-
ciais, principalmente numa sociedade como  a 

nossa no Canada, que vive em tempos cinzentos 
de esperança irá levar, académicos, historiadores 
e sociólogos a realinhar conceitos sobre o sindica-
lismo.
os sindicatos foram sendo criados, porque os tra-

balhadores não tinham meios para se defender. até 
os advogados, Médicos, engenheiros, entre outros 
academicos e empresários fundaram sindicatos... 
para reforçar a sua posição: “com nomes mais 
repeitados”exemplo, “a  ordem dos advogados” 
porque os centros de decisão não os ouviam indivi-
dualmente.
Logo depois o que aconteceu? Foi haver sindicatos 

por iniciativa dos patrões, para representar os traba-
lhadores e assim conseguiram dividir os rostos, que 
por desinformação deram a cara, fazen-do do mau 
pensar ofício e ganha-pão com “bónus”. o objetivo 
foi o de encostar os trabalhadores à parede. Quando 
tudo acaba, os rostos que trocaram de posições ma-
nipuladas, sentem uma certa triteza, por terem par-
ticipado no baralho. acredito que é o amor por nós 
próprios que nos faz amar a vida.
no espaço da comissão charboneau, são incontor-

náveis os registos dos dirigentes máximos do sindi-
calismo da “FtQ” com uma concepção cultural dos 
fundamentos do sindicalismo, que marca uma pres-
tação de contas com todos os trabalhadores, que se 
sentem traídos pela postura dos seus dirigentes. 
o caminho percorrido pela “FtQ” com o patronato 

é contrário à sua missão de soberania sindical, que 
nem trarão-melhoramento aos problemas dos traba-
lhadores em geral e agravam as injustiças sociais: É 
um estilo boémio, regado a rum pelos mais poderosos 
e corruptos cidadãos da cidade, na era do liberalismo.
esta combinação explosiva tem sempre bons alu-

nos, até ao dia em que o futuro dos cidadãos está 
ameaçado por uma coexistência condicionada. a Li-
berdade é uma grande coisa, mas é uma consequên-
cia do que vivemos: como agir livremente? Liber-
dade sindical-cívico-política...não quer dizer fazer 
tudo o que quero, sem ter em conta o outro que está 
diante de mim. os trabalhadores organizados ajudam 
ao progresso na sociedade contemporânia. o paraíso 
da liberdade de ter sol na eira e chuva no nabal é uma 
ilusão. 
Há um papel para os cidadãos amigos da liberdade 

essencial, que é propagar a cultura e o conhecimento, 
para ajudar o bem-estar de todos.
 agora, o liberalismo apenas procura os interesses 

materiais, “cito os 12 milhares de dolares que sairam 
do Québec em 2012, para o paraíso fiscal de Barba-
de e lembro os 155 milhares de dolares de todo o 
canada, que partiram no mesmo ano de 2012: “um 
estudo da universidade de cherbrooke”: sem pagar 
impostos, “livro de alain deneault”. Qual é a moral 
para pregar contra os trabalhadores? Quem ajudou a 
ganhar esta enorme quantidade de dinheiro?
e isto é pena, pois cria individualismo, egoísmo e 

desumanização social. É urgente ajudar a respeitar 
uma democracia prática e criar uma nova cultura 
sindical-cívico-política.
depois, há diálogo com os chefes das empresas com 

sindicatos e leais preocupações: um modelo às cla-
ras, que corresponda aos interesses das empresas, dos 
trabalhadores, no respeito pelas familiares.
numa  democracia que se quer adulta, é o mínimo 

que se espera.
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HéLiO BERNARDO LOPES

RiCARDO ARAúJO PEREiRA

tempo de dAr exemplo

O mais recente caso da prescrição de um pro-
cesso, que envolvia uma figura cimeira da 

nossa banca, não contendo já um infinitésimo de 
novidade na História da iii República Portugue-
sa, gerou, junto da enorme maioria dos portu-
gueses, uma reação íntima de revolta, ajudando 
ao descrédito da nossa vida institucional. Usando 
uma engraçada expressão de António Marinho e 
Pinto, há uns três dias atrás, não é conjeturável 
que uma tal realidade pudesse ter lugar com um 
vulgar pilha galinhas.
no mesmo programa em que o antigo Bastonário 

da ordem dos advogados usou esta expressão, o seu 
colega de painel, rui rangel, juiz desembargador do 
tribunal da relação de Lisboa, referiu a oportuni-
dade do conselho superior da Magistratura analisar 
e dar público e cabal esclarecimento sobre o que se 
passou no âmbito da passagem do processo em causa 
pela área dos tribunais. Mas acrescentou, algo des-
locadamente, que a mesma entidade já não tem po-
der para realizar um trabalho similar ao nível do que 
possa ter-se passado no Banco de portugal. ou da 
cMVM, digo eu.
acontece, porém, que quanto pôde já ouvir-se e 

saber-se, e por vias as mais diversas, com mais ou 
menos realidade ou deformação, justifica que o Mi-
nistério público opere uma investigação a tudo o que 
envolveu o caso desta prescrição. e se é verdade que 
o conselho superior da Magistratura não pode ave-
riguar o que se passou com este caso no Banco de 
portugal, o Ministério público tem de possuir esse 
poder. e também o provedor de justiça, porventura, 
poderá apontar a importância de uma tal investigação 
a todo este caso. É, como se sabe, o que teria lugar 
nos estados onde as instituições sabem ser seu de-
ver prestar contas aos cidadãos. Veremos, pois, o que 
irá dar-se, sendo absolutamente certo que o inquérito 
parlamentar já não goza de um infinitésimo de eficá-
cia e de credibilidade.
ontem mesmo, o primeiro-Ministro salientou pre-

tender o apuramento de responsabilidades por este 
caso específico da prescrição do processo de Jorge 
jardim gonçalves. uma posição a que o ps deu o 
seu aval, embora tudo não passe de palavras, uma vez 

que os inquéritos parlamentares já há muito perde-
ram eficácia e credibilidade.
acontece que esse acordo se estende à possibilida-

de de operar alterações legislativas no âmbito da as-
sembleia da República, a fim de que, dizem, se não 
voltem a repetir casos como o da prescrição do pro-
cesso de jorge jardim gonçalves e dos que já por aí 
vão sendo brandidos na grande comunicação social.
tenho para mim que se a resolução dos nossos pro-

blemas tivesse a dificuldade que exige o evitar das 
prescrições, portugal estaria à beira de viver numa 
espécie de paraíso. resolver a questão das prescri-
ções é coisa absolutamente elementar.
em primeiro lugar, terá sempre de admitir-se que 

essa solução existe e é passível de ser atingida por 
mecanismos técnicos. Modificações diversas, de na-
tureza técnica, desde que bem feitas e com boa fé, 
sempre conduzirão a evitar a taluda das prescrições.
e, em segundo lugar, admitindo que o ponto ante-

rior está correto, não virá mal para ninguém se o tem-
po para se operar a prescrição for alargado: quinze 
anos, em minha opinião.
antónio Marinho e pinto, por exemplo, salientou 

logo que alargar os prazos de prescrição seria um 
horror, porque o bom nome das pessoas andaria nas 
bocas da sociedade por um tempo vasto e quase in-
findo. Simplesmente, de duas, uma: ou o problema 
não tem solução técnica, ou se a tem também não fará 
mal alargar o prazo, por exemplo, para os tais meus 
quinze anos. eles seriam uma referência dissuasora, 
digamos assim, porque a solução técnica adotada se-
ria suficiente. Deixaria os arguidos e os seus advo-
gados, ou outros, sem a porta de saída da prescrição. 
um pouco como o papel das armas nucleares.
estamos agora todos ansiosamente à espera de ver 

no que se irá saldar o esclarecimento do que se pas-
sou com esta mais recente prescrição. um dado, po-
rém, é certo: o caso Ballets rose nunca prescreveu, 
tendo havido condenados em barda. e nem agosti-
nho Barbieri cardoso conseguiu evitar que as coi-
sas andassem para a frente no interior do sistema de 
justiça, como também se mostraram infrutíferos os 
avisos de certo conselheiro ao inspetor – na reforma 
antiga, claro está – que conduziu o caso. 
Quem tenha visto a série televisiva, com guião 

de Francisco Moita Flores, terá ficado a conhecer 
uma excelente imagem do que neste caso teve lu-
gar.

posfácio

Cavaco é o primeiro autor a conseguir conci-
liar a ficção científica com o Quadro Finan-

ceiro Plurianual 2014-2020.
Quem gosta de ficção científica deve ler o pre-

fácio de cavaco silva ao livro que reúne os seus 
discursos. e quem aprecia uma boa noite de sono 
deve ler os discursos. são muito repousantes. 
Mas o prefácio é uma pequena pérola de cria-

tividade e imaginação. sobressalta e inquieta, 
como toda a boa ficção, mantém o leitor agarrado 
ao enredo, e no entanto contém expressões como 
“sustentabilidade da dívida pública”, “crescimen-
to anual do produto nominal” e “monitorização 
da política económica”. uma proeza de que ray 
Bradbury e phillip K. dick nunca foram capazes. 
Bradbury tentou, em tempos, imaginar um futuro 
distante em que máquinas, homens e o crescimen-
to anual do produto nominal batalhavam pelo do-
mínio do planeta, mas nunca passou do primeiro 
capítulo. 
e dick chegou a esboçar um romance acerca da 

sustentabilidade da dívida pública no planeta Zor-
don, mas acabou por desistir. cavaco é o primeiro 
autor a conseguir conciliar a ficção científica com 
o Quadro Financeiro plurianual 2014-2020.

a grande ideia do prefácio é a seguinte: cava-
co imagina o portugal de 2035, um país em que 
a dívida, em grande medida, já foi paga, e desceu 
para um valor próximo dos 60% do piB. para que 
isso aconteça, há que seguir a estratégia que, nos 
últimos anos, fez com que a dívida subisse de 90% 
para 120% do piB. 

de acordo com as contas do presidente, portugal 
precisará de crescer 3% ao ano durante 20 anos 
seguidos para atingir este objectivo. 
no entanto, segundo pessoas que foram consultar 

dados, nos últimos 40 anos portugal não conse-
guiu crescer 3% uma única vez. tenho de ir reler 
o prefácio, porque não dei pela parte em que seres 
de outros planetas visitam o nosso país e o colo-
cam no caminho do crescimento económico inédi-
to, partindo dos escombros deixados por uma das 
maiores crises de sempre. É capaz de estar nas en-
trelinhas e eu, que sou um leitor pouco sofisticado, 
não percebi. tenho dado por mim a lamentar que o 
meu pensamento seja tão rústico. 

a questão da rússia e da ucrânia vai ou não ini-
ciar uma guerra mundial? confesso que não sei. se 
não assassinarem um arquiduque ou invadirem a 
Polónia, não consigo perceber se vai haver conflito 
global.

O aspecto mais corajoso do prefácio é o facto 
de Cavaco não ter medo de ser desmentido pela 
realidade. Quando hoje assistimos à série Espa-
ço 1999 não podemos deixar de rir com a ideia 
que os seus autores faziam do que o mundo se-
ria há 15 anos. Mas Cavaco aposta num mundo 
extraordinariamente fantasioso já a médio pra-
zo. Politicamente, nunca primou pela coragem, 
mas como escritor é um valente.

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
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JORGE CORREiA

eleições: pArA Que servem?

Antes de entrarmos mais profundamente no 
tema, derivado do título acima poder indu-

zir em erro, permitam-me esclarecer o meu total 
apoio ao sistema democrático que leva ao cidadão 
a possibilidade de escolha dos seus representantes 
políticos. 

É indubitável que se trata de uma das grandes con-
quistas da Humanidade, que teve suas origens na ci-
dade-estado de atenas durante a antiguidade clássica 
na grécia, sobreviveu em pequenas comunidades ao 
longo de vários séculos tendo vindo a ganhar força 
com as mudanças políticas que se fizeram sentir des-
de o século XViii até à atualidade. 

não nos cabe aqui uma dissertação sobre a evolu-
ção da democracia, suas diversas formas e aplica-
ções, contudo não podemos deixar de verificar em 
muitas democracias bem instaladas um desinteresse 
crescente pelas eleições, pelo voto e os resultados daí 
advindos. Esta desilusão se reflete na elevada absten-
ção nas votações, na mediocridade dos candidatos e 
das propostas apresentadas pelas forças políticas. 
cria-se assim um ciclo vicioso que alimenta a apa-

tia e divisão das massas enquanto que abre portas ao 
oportunismo, ao radicalismo e ao abuso. Veja-se o 
exemplo da França: na primeira ronda de eleições 
municipais a abstenção registou valores próximos 
dos 40%, com ligeiro aumento em relação às últimas 
eleições municipais em 2008. 

esta ordem de grandeza de abstenção é similar 
àquela que é registada em portugal em eleições mu-
nicipais ou mesmo legislativas (eleição de governo). 
este valor, no entanto, agrava-se consideravelmente 
no caso de eleições europeias (para o parlamento eu-
ropeu) no qual os valores de abstenção alcançam va-
lores na casa dos 60%. anteriormente tive a oportu-
nidade de referir que a participação é um dos pontos 
fulcrais do regime democrático e que a sua perversão 
compromete todo o regime. para isto é necessário, da 

parte dos políticos, educar esclarecendo o que as elei-
ções são, o seu alcance e as portas que elas abrem. 
da parte das massas é preciso que estas se dispo-

nibilizem a compreender que vivendo em sociedade 
cada um individualmente é mais ou menos afetado 
por qualquer circunstância que afete um membro 
dessa sociedade. não nos sentimos incomodados 
quando nos dói uma pequena parte do nosso cor-
po? Vida em sociedade é similar! para isso é preciso 
que haja um ideal, e que esse ideal seja a base do 
comprometimento de cada um dentro da sociedade. 
recentemente no programa “olhos nos olhos” na 
tVi, apresentado por judite de sousa em parceria 
com Henrique Medina carreira, como convidado 
Manuel Monteiro, ex-presidente do cds, foi referi-
do peremptoriamente a falta de ideal que assiste aos 
políticos portugueses da atualidade. 

Que apesar de haver muita “gente” capaz e com-
petente, havia uma “má-
quina” que usava as ins-
tituições políticas para 
interesse próprio. 

Isto reflete-se por todo 
o mundo. a apatia das 
massas alimenta o opor-
tunismo de alguns, que 
por sua vez alimenta o 
desinteresse das massas 
para que estas incre-
mentem o seu nível de 
apatia. 

as eleições, entre vá-
rias outras ações demo-
cráticas de participação 

(manifestações, formação de forças/movimentos po-
líticos, participação em forças/movimentos políticos, 
etc.) é uma das formas de participação política que 
não pode nem deve ser desperdiçada. pessoalmente 
acho lamentável não haver desde tenra idade uma 
disciplina ligada à política e todos seus aspetos, onde 
se crie e alimente o aspeto político da personalidade, 
estudando o percurso histórico da democracia, pas-
sando pela introdução e desenvolvimento da noção 
de ideais de equilíbrio, liberdade, desenvolvimento 
sustentado e solidariedade aplicados à sociedade. 

esta educação é uma das lacunas graves (a meu ver) 
da sociedade atual que contra si mesma esforça-se 
por alimentar um desinteresse desagregador da pró-
pria sociedade. para que servem então as eleições? as 
eleições é um dos atos de participação democrática, 
o qual não deve ser descurado. alienar-se por não se 
identificar com nenhuma escolha não é desculpa para 
deixar de participar de outra forma na democracia. 

Como o antigo presidente dos EUA, John F. ken-
nedy, afirmou algumas décadas atrás: “Não per-
gunte o que o país pode fazer por si, mas pergunte 
o que você pode fazer pelo seu país!”.

Le pLus ancien journaL de Langue portugaise au canada - depuis 1961
A VOZ DE PORTUGAL

stresse
potenciA demênciA
AUGUSTO MACHADO

Leio com regularidade a revista “DECO teste 
SAúDE”. E com a devida vénia eis o que a 

mesma nos informa: numa das suas últimas edi-
ções a revista alerta-nos para a exposição, na meia 
idade, a fatores psicossociais  stressantes que pode 
ter consequências fisiológicas e psicológicas pro-
longadas e estar associado à incidência de demên-
cia na velhice e, consequentemente,  desenvolver a 
doença de Alzheimer.
problemas de memória, quem os não tem!...Falta de 

concentração, cansaço e stress podem interferir no 
processo de memorização. segundo um inquérito re-
centemente feito, as mulheres reportam mais esque-
cimentos devido ao stress. a quem não aconteceu já 
ter-se esquecido do nome de alguém, do local onde 
estacionou o carro ou pousou os óculos minutos an-
tes? ou de chegar ao supermercado e não se lembrar 
dos artigos que ia comprar? são esquecimentos nor-
mais, que podem acontecer em qualquer idade. os 
resultados do mesmo inquérito revelam que a maio-
ria das pessoas, mesmo entre as que consideram ter 
boa memória, já passaram por situações idênticas e 
desvalorizam-nas. todavia, uma boa parte admite ter 
lapsos de memória frequente, por vezes, com conse-
quências graves: por exemplo, esquecer-se de uma 
consulta médica, do código Multibanco ou de pala-
vras a meio de um discurso.
sabemos que o esquecimento aumenta com a idade, 

o stress, ingerir álcool em excesso, o tabaco e a me-
dicação, são fatores que não ajudam, pelo contrário, 
traem a memória. o mesmo estudo revela haver mais 
esquecimento entre as mulheres e pessoas com mais 
de 60 anos. Várias investigações sugerem  
que, no caso das mulheres, tal se deve a níveis mais 
elevados de stress e preocupações no dia-a-dia. este 
estudo foi feito em maio e junho de 2013 em portu-
gal, espanha, itália, Bélgica e Brasil. no total partici-
param 11942 inquiridos entre os 18 e os 74 anos, dos 
quais 2218 portugueses. É de salientar que a partir 
dos 40 anos, mais de metade dos inquiridos sente um 
declínio na sua capacidade de memorização. todos 
sabemos que o envelhecimento causa modificações 
no corpo, incluindo o cérebro. na opinião do pro-
fessor Mamede carvalho, neurologista, no instituto 
de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Lisboa, 
“a capacidade de nomeação, ou seja, de recordar um 
nome específico, sofre um declínio a partir dos 50 ou 
dos 60 anos”. E acrescenta: “Mas isso não significa 
que deva ir logo ao médico. um certo declínio da me-
mória é normal, tal como perder capacidade de visão 
ou ficar com o cabelo mais branco”. Tal não deve ser 
encarado com grande preocupação, já que a maior 
parte das falhas de memória não perturbam a rotina 
diária. com algumas medidas, é possível combater o 
“mal do tempo”.
claro que falhas muito frequentes ou que afetem 

aptidões que não é suposto perder à medida que se 
envelhece são preocupantes, sendo aconselhável, 
nestes casos, ir ao médico. 
“as falhas de memória são preocupantes e devem 

ser avaliadas quando têm implicações nas atividades 
do dia-a-dia, como perder-se no caminho para casa 
ou, no caso de um médico, esquecer-se dos medica-
mentos a prescrever”, salienta o professor M. car-
valho. 
e lembra mais uma vez, “o stress, a depressão, o 

alcoolismo, o uso prolongado de antidepressivos e 
ansiolíticos são situações que poderão afetar a me-
mória, mas de forma reversível. já um acidente ce-
rebrovascular, um traumatismo craniano e algumas 
doenças neurológicas como alzheimer, poderão cau-
sar danos irreversíveis”. 
A perda de memória é natural, sobretudo a par-

tir dos 60 anos, e raramente justifica uma visita ao 
médico, mas uma vida sã ajuda a preservar boas 
funções cerebrais.
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mAjor leAgue Soccer (uSA)

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Houston Dynamo 2 2 0 0 5 0 6
2-Columbus Crew 2 2 0 0 5 1 6
3-Toronto FC 2 2 0 0 3 1 6
4-Philadelphia U. 3 1 1 1 3 3 4
5-Sporting KC 3 1 1 1 2 2 4
6-Chicago Fire 3 0 2 1 4 5 2
7-NY Red Bulls 3 0 2 1 3 6 2
8-NE Revolution 3 0 1 2 0 5 1
9-Impact Montréal  3 0 0 3 2 6 0
10-DC United 2 0 0 2 0 4 0

grupo eSte

P Equipa J V E D GM  GS P

1-FC Dallas 3 2 1 0 7 4 7
2-Seattle Sounders 3 2 0 1 4 2 6
3-Vancouver W. 3 1 2 0 5 2 5
4-Real Salt Lake 3 1 2 0 5 4 5
5-Colorado Rapids 2 1 1 0 3 1 4
6-Chivas USA 3 1 1 1 5 6 4
7-Portland Timbers 3 0 2 1 2 4 2
8-SJ Earthquakes 2 0 1 1 3 4 1
9-LA Galaxy 2 0 1 1 1 2 1

grupo oeSte

Impact 0-2 s. sounders
chicago fire 1-1 NY red bulls
sporting Kc 1-0 Earthquakes

fc Dallas 3-1 chivas
c. rapids 2-0 p. timbers

columbus crew 2-1 union
real salt lake 1-1 lA galaxy

toronto fc 1-0 Dc united
NE revolution 0-0 whitecaps

reSultAdoS
sábADO, 29 mArÇO 2014
16:00 D.c. - chicago
16:00 philadelphia -montreal
18:00 colorado - sporting Kansas city
19:00 vancouver - Houston
20:30 fc Dallas -portland
21:30 real salt lake - toronto fc
22:00 seattle - columbus
22:30 san jose - New England

DOmINgO, 30 mArÇO 2014
15:00 New York - chivas usA

3ª jornAdA

DANiEL LOUREiRO

 p j v E D
1-chelsea 69 31 21 6 4
2-liverpool 65 30 20 5 5
3-Man. City 63 28 20 3 5
4-Arsenal 62 30 19 5 6
5-Tottenham 56 31 17 5 9
6-Everton 54 29 15 9 5
7-Man. United 51 30 15 6 9
8-Newcastle 46 30 14 4 12
9-Southampton 45 31 12 9 10
10-Stoke City 37 31 9 10 12
11-Aston Villa 34 30 9 7 14
12-Hull City 33 30 9 6 15
13-Norwich City 32 31 8 8 15
14-West Ham 31 30 8 7 15
15-Swansea City 29 30 7 8 15
16-W. Bromwich 28 30 5 13 12
17-Crystal Palace 28 30 8 4 18
18-Sunderland 25 28 6 7 15
19-Cardiff City 25 31 6 7 18
20-Fulham 24 31 7 3 21

Inglaterra
PremIer league

cAmpeonAtoS europeuS - clASSificAção

 p j v E D
1-Atlético madrid 70 29 22 4 3
2-real madrid 70 29 22 4 3
3-Barcelona 69 29 22 3 4
4-Athletic 55 29 16 7 6
5-Sevilla 47 29 13 8 8
6-Real Sociedad 46 29 13 7 9
7-Villarreal 45 29 13 6 10
8-Valencia 39 29 11 6 12
9-Levante 37 29 9 10 10
10-Espanyol 37 29 10 7 12
11-Granada 34 29 10 4 15
12-Celta de Vigo 33 29 9 6 14
13-Málaga 32 29 8 8 13
14-R. Vallecano 30 29 9 3 17
15-Elche 30 29 7 9 13
16-Almería 29 29 8 5 16
17-Osasuna 29 29 8 5 16
18-Getafe 28 29 7 7 15
19-Valladolid 27 29 5 12 12
20-Real Betis 19 29 4 7 18

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-Paris SG 73 30 22 7 1
2-Monaco 63 30 18 9 3
3-Lille 54 30 15 9 6
4-Saint-Étienne 51 30 15 6 9
5-Lyon 48 30 13 9 8
6-Marseille 44 30 12 8 10
7-Stade de Reims 43 30 11 10 9
8-Toulouse 43 30 11 10 9
9-Bordeaux 42 30 11 9 10
10-Bastia 40 30 11 7 12
11-Nice 38 30 11 5 14
12-Lorient 36 30 10 6 14
13-Nantes 36 30 10 6 14
14-Guingamp 35 30 9 8 13
15-Montpellier 34 30 6 16 8
16-Rennes 34 30 8 10 12
17-Évian TG 31 30 7 10 13
18-Valenciennes 28 30 7 7 16
19-Sochaux 25 30 6 7 17
20-AC Ajaccio 18 30 3 9 18

França
lIgue 1

 p j v E D
1-juventus 78 29 25 3 1
2-roma 64 28 19 7 2
3-Napoli 58 29 17 7 5
4-Fiorentina 51 29 15 6 8
5-Parma 47 28 12 11 5
6-Internazionale 47 29 12 11 6
7-Lazio 42 29 11 9 9
8-Hellas Verona 40 29 12 4 13
9-Atalanta 40 29 12 4 13
10-Torino 39 29 10 9 10
11-Sampdoria 37 29 10 7 12
12-Genoa 36 29 9 9 11
13-Milan 36 29 9 9 11
14-Udinese 34 29 10 4 15
15-Cagliari 29 29 6 11 12
16-Bologna 26 29 5 11 13
17-Chievo 24 29 6 6 17
18-Livorno 24 29 6 6 17
19-Sassuolo 21 29 5 6 18
20-Catania 20 29 4 8 17

ItálIa
serIe a

 p j v E D
1-b. münchen 74 26 24 2 0
2-b. Dortmund 51 26 16 3 7
3-Schalke 04 50 26 15 5 6
4-B. Leverkusen 44 26 14 2 10
5-B. M’gladbach 42 26 12 6 8
6-VfL Wolfsburg 41 26 12 5 9
7- FSV Mainz 05 41 26 12 5 9
8-FC Augsburg 39 26 11 6 9
9-Hertha BSC 36 26 10 6 10
10-TSG 1899 32 26 8 8 10
11-Hannover 96 29 26 8 5 13
12-E. Frankfurt 29 26 7 8 11
13-W. Bremen 29 26 7 8 11
14-SC Freiburg 25 26 6 7 13
15-VfB Stuttgart 24 26 6 6 14
16-Hamburger SV 23 26 6 5 15
17-FC Nürnberg 23 26 4 11 11
18-E. Braunschweig 18 26 4 6 16

alemanha
BundeslIga

desilusão nA AberturA em cAsA

O impacto de Montreal voltou a desiludir os 
seus adeptos ao perder no primeiro jogo em 

casa contra os Seattle Sounders. Diante de 27,207 
espectadores no Estádio Olimpico, os azuis e pre-
tos perderam por 2-0 com golos de Troy Perkins, 
na propria baliza, e Obafemi Martins. 

o primeiro golo aconteceu logo aos 8 minutos na 
sequência de uma bola parada, um cruzamento da 
direita com Lamar neagle, antigo jogador do clube 
montrealense, a desviar de cabeça, a bola a bater no 
poste e acerta em troy perkins para ir para o fundo 
das redes. os pupilos de Frank Klopas reagiram bem 
à desvantagem e forçaram a defesa dos sounders 
com muito esforço. Foram várias as oportunidades 
de golo do impacto durante o jogo, muitas vieram da 
direita com justin Mapp e eric Miller muito virados 
para o ataque. o impacto  atuou com os mesmos ti-
tulares da semana passada em Houston. o segundo 
golo dos sounders sai da cabeça de obafemi Martins 
depois de cruzamento de cooper. o golo surge de 
um erro defensivo do jovem eric Miller que tentou 

antecipar-se ao passe mas ficou para trás de Neagle. 
antes do golo Hassoun camara disperdiçou uma 
excelente oportunidade de golo na sequência de um 
pontapé de canto. como se diz na giria do futebol: 
quem não marca sofre! depois de fazer entrar Heath 
pearce, Blake smith e santiago gonzalez, o defesa 
Miller atirou a bola ao ferro vertical da baliza de ste-
fan Frei. 
Tarde demais
o impacto parecia querer dar o volta ao resultado 

mas faltava-lhe fugor ofensivo. como criar esse fu-

gor? com uma substituição para dar animo ao ataque. 
Mas isso não aconteceu, o jogo já estava 2-0 e falta-
vam 20 minutos quando o treinador decidiu mexer na 
equipa. tarde demais, sobretudo que os suplentes jà 
aqueciam desde o minuto 35. o treinador veio dizer 
em conferência que faltou apoio no ataque a andrew 
Wenger, que muitas vezes ficava sózinho para os dois 
potentes defesas dos sounders. resta esperar que o 
regresso de Marco di Vaio faça bem ao clube e ao 
jovem avançado, que paracia muito desiludido no 
balneario depois do jogo. 
o impacto precisa de pontos e o próximo jogo é já 

no próximo fim de semana contra o Union de Filade-
fia. Este jogo marca o regresso de Di Vaio e Andres 
romero. encontro marcado para sabádo às 16h. 
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1-FC Porto B 63 34 19 6 9 43 30
2-Moreirense 62 34 16 14 4 55 22
3-Penafiel	 60	 34	 15	 15	 4	 36	 19
4-Benfica	B	 60	 34	 17	 9	 8	 68	 42
5-Portimonense 58 34 17 7 10 48 36
6-Desp. Aves 54 34 15 9 10 31 25
7-Chaves 53 34 15 8 11 44 45
8-Sporting B 52 34 15 7 12 42 37
9-Tondela 51 34 14 9 11 35 29
10-Ac. Viseu 48 34 14 6 14 38 29
11-Farense 46 34 12 10 12 35 34
12-Beira-Mar 44 34 12 8 14 36 40
13-U. Madeira 43 34 12 7 15 42 39
14-Sp. Covilhã 42 34 12 6 16 31 40
15-Feirense 40 34 8 16 10 31 37
16-Marítimo B 40 34 11 7 16 28 39
17-SC Braga B 39 34 11 6 17 37 47
18-Leixões 37 34 10 7 17 36 47
19-Santa Clara 35 34 9 8 17 29 39
20-UD Oliveirense 35 34 9 8 17 43 63
21-Trofense 33 34 7 12 15 30 58
22-Atlético CP 29 34 6 11 17 25 46

  P J V E D GM GS

1-Benfica	 61	 24	 19	 4	 1	 47	 15
2-Sporting 54 24 16 6 2 46 17
3-FC Porto 49 24 15 4 5 44 18
4-Estoril Praia 43 24 12 7 5 36 23
5-Nacional 35 24 8 11 5 33 27
6-SC Braga 32 24 9 5 10 34 30
7-V. Guimarães 31 24 9 4 11 25 25
8-Marítimo 30 24 8 6 10 33 39
9-V. Setúbal 30 24 8 6 10 32 36
10-Académica 29 24 7 8 9 16 25
11-Rio Ave 28 24 7 7 10 19 25
12-Gil Vicente 26 24 7 5 12 21 32
13-P. Ferreira 22 24 6 4 14 24 45
14-Arouca 22 24 5 7 12 23 36
15-Olhanense 18 24 4 6 14 15 38
16-Belenenses 17 24 3 8 13 12 29

  P J V E D GM GS

rio Ave 1-1 sc braga
v. guimarães 0-0 g. vicente

marítimo 1-3 sporting
Olhanense 1-1 Nacional
p. ferreira 3-1 Arouca

Benfica 3-0 Académica
fc porto 1-0 belenenses

v. setúbal 1-1 Estoril praia

reSultAdoS

Feirense 2-2 FC Porto B
SC Braga B 2-2 Desp. Aves

Chaves 2-3 Sporting B
Santa Clara 2-0 Leixões
U. Madeira 2-1 Benfica B

Moreirense 3-0 Portimonense
Tondela 2-0 Trofense

Sp. Covilhã 0-3 Atlético CP
Ac. Viseu 1-0 Beira-Mar
Marítimo B 0-0 Penafiel

UD Oliveirense 2-0 Farense

reSultAdoS PróxImA jornAdA
Benfica B - Chaves 29/03  12:00
Leixões - Marítimo B 29/03  12:00
Desp. Aves - Santa Clara 30/03  06:15
FC Porto B - U. Madeira 30/03  10:00
Farense - Feirense 30/03  10:00
Sporting B - UD Oliveirense 30/03  11:00
Portimonense - SC Braga B 30/03  11:00
Trofense - Sp. Covilhã 30/03  11:00
Atlético CP - Ac. Viseu 30/03  11:00
Beira-Mar - Tondela 30/03  11:00
Penafiel - Moreirense  30/03  11:00

* Hora de montreal

28/03  16:00 Belenenses - P. Ferreira
29/03  16:15 Sporting - V. Guimarães
30/03  11:00 Arouca - V. Setúbal
30/03  11:00 Académica - Olhanense
30/03  11:00 Estoril Praia - Rio Ave
30/03  11:00 Gil Vicente - Marítimo
30/03  12:00 SC Braga - Benfica
30/03  14:15 Nacional - FC Porto

* Hora de montreal

25ª jornAdA

lIgA doS cAmPeÕeS
OItAvOs-DE-fINAl 1ª mão 2ª mão
Bayer Leverkusen - Paris SG    0-4    1-2
Man. City - Barcelona    0-2    1-2
Arsenal - Bayern München    0-2    1-1
Milan - At. Madrid    0-1    1-4
Zenit - Borussia Dortmund    2-4    2-1
Olympiacos - Man. United    2-0    0-3
Galatasaray - Chelsea    1-1    0-2
Schalke 04 - Real Madrid    1-6    1-3

tAçA de PortugAl - meIAS-FInAIS

tAçA dA lIgA

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

Rio ave 2-1 SC Braga
FC Porto vs Benfica adiado

MEiAS-FiNAiS

QuArtOs-DE-fINAl 1ª mão       2ª mão
Barcelona - Atlético Madrid  01/04  14:45 09/04  14:45
Man. United - Bayern München 01/04  14:45 09/04  14:45
Paris SG - Chelsea  02/04  14:45 08/04  14:45
Real Madrid - Borussia Dortmund 02/04  14:45 08/04  14:45

ueFA euroPA leAgue
OItAvOs-DE-fINAl 1ª mão 2ª mão
Ludogorets Razgrad - Valencia 0-3    0-1
FC Basel - Red Bull Salzburg 0-0    2-1
FC Porto - Napoli 1-0    2-2
Sevilla - Real Betis 0-2    2-0 (4-3) g.p.
AZ Alkmaar - FK Anzhi 1-0    0-0
Juventus - Fiorentina 1-1    1-0
Tottenham - Benfica 1-3    2-2
Lyon - Checa Plzen 4-1    1-2

QuArtOs-DE-fINAl 1ª mão       2ª mão
Lyon - Juventus   03/04  15:05 10/04  15:05
AZ Alkmaar - Benfica  03/04  15:05 10/04  15:05
FC Basel - Valencia  03/04  15:05 10/04  15:05
FC Porto - Sevilla   03/04  15:05 10/04  15:05

e o pAços esteve no ritmo
imposto pelos «GrAndes»
Benfica, Sporting e FC 

Porto ganharam os res-
petivos jogos da 24ª jornada 
e nos três primeiros lugares 
da classificação não houve 
qualquer alteração quanto 
às distâncias pontuais que 
separavam os «grandes» do 
futebol português à entrada 
para esta ronda.

ao mesmo ritmo dos três pri-
meiros classificados só conse-
guiu estar o P. Ferreira; a quar-
ta equipa a registar uma vitória 
nesta jornada. os pacences ga-
nharam 2-1 ao arouca. e com 
este segundo triunfo consecu-
tivo, a equipa de jorge costa 
não só se colou ao adversário 

de domingo como se colocou 
a mais do que uma derrota de 
distância dos lugares de des-
promoção.
ao invés, o Belenenses foi o 

grande derrotado na luta pela 
permanência, pois ficou so-
zinho no último lugar ao ter 
saído derrotado do estádio do 
dragão na estreia de Lito Vidi-

gal no banco do clube da cruz 
de cristo. Há sete jogos que 
o Belenenses não ganha (com 
apenas dois pontos consegui-
dos).
o golo de Quintero permitiu 

ao Fc porto voltar aos triunfos 
no campeonato evitando per-
der pontos para os dois rivais 

que o antecedem na tabela e 
que já tinha jogado. O Benfi-
ca aumentou a série de vitórias 
seguidas na Liga para sete com 
um triunfo confortável ( 3-0) 
sobre a académica. o spor-
ting contrariou as intenções 
do Marítimo em ganhar na sua 
casa aos três «grandes» e cum-
priu a sua missão.
o empate entre o estoril e V. 

setúbal ( 1-1) no jogo que fe-
chou a jornada nesta segunda-
-feira deixou os «canarinhos» 
mais longe do terceiro lugar da 
pré-eliminatória da Liga dos 
campeões.
no último lugar do campeo-

nato que dá um lugar na Liga 
europa, o nacional também 
manteve as distâncias entre 
quarto e sexto classificados 
com o sétimo jogo sem vencer. 
o empate com o olhanense 
trouxe benefícios mais visíveis 
para os algarvios pois descola-
ram do último lugar.
os empates entre V. guima-

rães (há cinco jogos sem ven-
cer) e gil Vicente ( 1-1) e do 
sp. Braga no campo do rio 
ave ( 1-1) deixaram também 
tudo na mesma entre as equi-
pas mais perto dos lugares eu-
ropeus e as da segunda metade 
da tabela.

pAulo bento e o mundiAl: 
«pAssAr Aos oitAvos e 
cheGAr o mAis lonGe 
possível»
Paulo Bento, selecionador 

nacional, foi convidado 
do Fórum Treinador, que 
está a terminar na Maia, ten-
do estado em painel com Fer-
nando Santos, selecionador 
da Grécia. Carlos Queiroz, 
outro treinador português 
no Mundial (selecionador do 
irão), não pôde estar presen-
te no painel moderado pelo 
jornalista Carlos Daniel.
na antevisão do Mun-

dial-2014, paulo Bento apontou: 
«o objetivo é claro. neste caso, 
são dois objetivos: passar aos oi-

tavos e, uma vez garantido isso, 
chegar o mais longe possível».
paulo Bento comentou, sobre 

o grupo g: «se calhar, a maioria 
dos portugueses acha que a ale-
manha é a favorita e que nós so-
mos oa favoritos para o segun-
do lugar, muito acima de gana 
e eua. não tenho essa visão. 
acredito que podemos passar 
em primeiro, vamos bater-nos 
com a alemanha para ganhar. 
Mas também acho que eua e 
gana são fortes adversários, 
que também podem passar». 
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el clásico: não dá pArA termos um destes por semAnA?

A Liga Espanhola está ao rubro. A luta pelo ti-
tulo tem os habituais Real Madrid e Barcelo-

na e conta, desta vez, com um grande Atletico de 
Madrid. Excelente, o trabalho de Diego Simeone!
Mas, com perdão dos «colchoneros», o clássico dos 

clássicos estava marcado para domingo à noite. ga-
nhando, o real afastava provavelmente o Barcelona do 
titulo, o que era um aliciante mais, para além do proprio 
espectáculo que é um jogo desta natureza.
e a que assistimos? a um grande jogo. sensacional! 

não é possível termos um jogo destes todas as sema-
nas? alterações no marcador, bom ritmo, intensidade 
e luta, qualidade individual, lances extraordinários, 
expulsões e, naturalmente, alguns erros que também 
fazem parte do jogo. Durou até ao fim a incerteza quan-
to ao resultado. Qualquer jogo que tenha sete golos é 
grande. Quando isso acontece num clássico, é enorme. 
Frente a frente, tivemos dois estilos diferentes. nada 
que não estejamos habituados a ver - mas como são 
diferentes estas equipas! de um lado a velocidade, as 
transições e a procura rápida do golo: o real tem os jo-
gadores certos para este tipo de jogo e consegue fazê-lo 
como ninguém. do lado do Barcelona, uma identidade 
que não se altera. posse de bola e mais posse de bola 
até se encontrar a altura do passe certo, o momento de 
desequilibrar - sempre a esperar que Messi apareça.
a percentagem de posse de bola foi a normal quan-

do um dos intervenientes é o Barcelona: 62% para os 
catalães e 38% para o Madrid. Ter bola significa nor-
malmente ter o controle do jogo, gerir o ritmo e o que 
se quer fazer. Mas houve momentos em que isso não 
aconteceu, por mérito do real, que soube contrariar este 
tipo de jogo. olhando para as individualidades - e eram 
muitas! - deu para ver o seguinte: desde logo ronaldo. 
a estrela maior do real Madrid e a grande preocupação 
do Barcelona. não apareceu como tem sido habitual e 

aí valeu a estratégia «culé». raramente esteve sozinho 
para desequilibrar e a equipa soube travá-lo e tapar-lhe 
o caminho. num lance de classe conseguiu um penalti 
e foi irrepreensível na sua marcação. Foi o seu 13º golo 
em clássicos. números muito bons: apesar de, por esta 
vez, não ter sido tão influente como é normal, a sua im-
portancia na equipa é enorme. na baliza merengue este-
ve diego Lopez, que relegou casillas para o banco des-
de o ano passado e sofreu quatro golos sem ser chamado 
a muito trabalho. esperava mais rendimento de gareth 
Bale. No flanco direito nunca foi o desequilibrador que 

se esperava. tem velocidade e muita qualidade mas 
nunca conseguiu superiorizar-se ao adversário direto, 
nem fazer a diferença. só num lance aos 52 minutos 
em que sprintou por muitos metros e isolou Benzema, 
vimos as caracteristicas de Bale. Foi curto para a sua 
qualidade e para aquilo que pode acrescentar à equipa
e o que dizer de Benzema? Marcou dois golos e o se-

gundo deles foi de craque: após cruzamento, recebeu 
com a coxa e sem deixar cair fuzilou autenticamente 
Valdés. Mas também ficam na retina os lances que fa-
lhou. se tem marcado o que teve oportunidade, a histó-
ria deste jogo era seguramente dele.
o melhor do real, para mim, foi di Maria. Muito bem, 

fundamentalmente na primeira parte, com velocidade e 
intensidade em todas as acções. rápido com a bola nos 
pés, acelerava e deixava para trás os adversarios. um 
aspecto que surpreendeu e que, do meu ponto de vista, 
lhe dá outra dimensão como jogador, é a capacidade que 
já demonstra no aspecto defensivo: melhorou bastante 

neste particular. em Barcelona vive uma equipa com 
um talento individual extraordinário mas que tem reve-
lado alguma intermitência. este ano os resultados de-
monstram isso e por isso o Barça chegou ao Barnabéu 
com a necessidade de vencer. daniel alves e jordi alba 
fazem quilómetros pelos corredores e são fundamentais 
na manobra ofensiva. deram profundidade e não dei-
xaram de ter presentes as preocupações defensivas. no 
meio, Xavi parece eterno e, apesar de um menor fulgor, 
continua a tratar a bola como poucos: é craque e o jogo 
passa por ele. o que disse sobre Bale serve também para 
neymar. É certo que a forma de jogar do Barcelona é 
diferente mas esperava que trouxesse mudanças de ve-
locidade e momentos de desequilíbrio. Mas, à exceção 
do primeiro penálti, que valeu a expulsão de sergio 
ramos, pouco se viu. Messi é a estrela da companhia 
e, mais uma vez, bateu recordes. a história vai sendo 
acrescentada a cada jogo que passa. os seus três golos 
colocam-no como o jogador de todos os tempos com 
mais golos marcados em clássicos. são 21 até ao mo-
mento e 12 deles no santiago Bernabéu. Mas ele não 
fez só golos. juntou-lhes assistências e passes milimé-
tricos a rasgar a defesa madrilista. É um privilégio po-
der assistir a um jogo desta fantástica qualidade e ver, 
sempre que as câmaras de tV vão seguindo a bola, um 
desfilar de craques de parte a parte. E este artigo não 
pode terminar sem falar de iniesta. pode parecer que 
estava a esquecer-me mas não: merece todo o destaque.
Que fantástico jogador!na relação que tem com a bola, 

que raramente lhe foge, o posicionamento no campo, a 
forma como sabe ser sempre uma solução. impressio-
nante nos domínios, na forma como roda sobre si e tira 
os adversários do caminho. este Barça é Messi, mas 
é também muito de iniesta. cada vez mais. além das 
assistências e dos golos que faz, registo neste jogo um 
lance no minuto 49, que diz muito do que ele faz: com a 
bola nos pés, fintou, passou entre dois jogadores, escor-
regou e aparentou ficar fora da jogada, mas recuperou 
de imediato e entregou a bola a um companheiro: tudo 
feito com a simplicidade de um jogador excepcional.

PEDRO BARBOSA
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Festival avril au Portugal
dans le restaurant solmar

1 avril au 10 Juin

le restaurant solmar du vieux 
montreal, 111, st Paul est. or-

ganise cette année son 42ème, Festival 
avril au Portugal à montréal.
au menu, alléchantes et nouvelles 

tables d’hotes, plusieurs assiettes 
flambées à votre table, le tout pen-
dant que vous vous laissez bercer au 
son du Fado. vous pouvez ainsi en-
tendre le grand chanteur et pianiste 
international, Fernando almeida, 
qui arrive directement du Palace 
Hotel de l’île de madère du mardi au 
dimanche et tout les samedis soirs le 
grand chanteur romantique/fadista 
José João, accompagnés de guitar-
ristes portugais. venez donc consta-
ter, pourquoi depuis 42 ans, ce Fes-
tival fait les belles soirees du vieux 
montreal, tous les soirs et venez voir 
et admirez une des plus belle terrasse 
extérieur au vieux Port de montréal.
essayer le gibier du Québec et la cui-

sine française à la sauvagine au 
rez-de-chaussée au 115 rue st-Paul 
est, 12h-23h. t.: 514.861.3210

aPril Festival oF Portugal
at tHe solmar restaurant

april 1st to June 10th

the solmar restaurant celebrates 
its 42nd  april Festival in Portugal 

in the old port of montreal.
to it’s already famous menu, the Fes-

tival will present new “flambé dishes” 
at your table, while listening to the 
beautifull sound of Fado. You will ad-
mire and listen to the great singer and 
international pianist, Fernando almei-
da,  coming directly from the Palace 
Hotel on the island of madeira from 
tuesday to sunday, you will also listen 
to the famous romantic singer/fadista 
José João, accompanied with portu-
guese guitar players, will complete 
your most enjoyable evening. Come 
and see why the solmar restaurant, 
for the last 42 years has been your first 
choice for a memorable evening at the 
montreal old port, every night, come 
and see the most beautiful terasse in 
the old Port of montreal. 
try la sauvagine for the Wild 

games of Quebec and the french cui-
sine downstairs, 115 st-Paul east, 
daily 12am-11pm. t.: 514.861.3210

pour informations: tel :514-861-4562 | fax :  514-878-4764
Site web: www.solmar-montreal.com                  courriel: info@solmar-montreal.com

Festival abril em Portugal
no restaurante solmar

1 de abril ao 10 de Junho

o restaurante solmar do velho 
montreal festeja este ano o seu 42º  

Festival abril em Portugal.
À sua já bem conhecida e excelente 

ementa, se juntarão novas e atraen-
tes sugestões do anfitrião: Variados 
pratos de grelhados na chama à sua 
mesa, enquanto se deixará embalar ao 
som do fado. Poderemos assim ouvir o 
grande cantor e pianista internacional, 
Fernando almeida, vindo diretamente 
do Palace Hotel na ilha da madeira, 
das terças aos domingos, e o grande 
romântico fadista José João, acom-
panhados dos seus guitaristas portu-
gueses. venham constatar em pessoa, 
porque é que há 42 anos este Festival é, 
sem duvidas, o padrinho das mais belas 
saídas nocturnas no velho montreal, 
todas as noites, e venham ver um dos 
mais bonitos terraços no velho Porto 
de montreal. sugerimos la sauva-
gine para a caça canadiana e a cozi-
nha francesa situado no rés-de-chão, 
115 st-Paul est. diariamente das 12h 
às 23h. t.: 514.861.3210

111 St-paul este, situado no Velho-porto de montreal

Festival Avril au Portugal
Festival Abril em Portugal42e/o


