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tradição de gastador”p. 5

ver página 23

ver página 6

o Caminho das estrelas

fpf faz 100 anos: 
seleção naCional
Vai Voltar a jogar
no jamor
A Seleção Nacional vai voltar a jogar no Estádio Nacional, onze anos de-

pois do último jogo, a 31 de maio, quando receber a Grécia naquele que 
será o último jogo de preparação da equipa de Paulo Bento em território 
nacional para o Campeonato do Mundo. Uma iniciativa que será um dos 
pontos altos das comemorações do centenário da Federação Portuguesa de 
Futebol, cujo programa foi apresentado esta segunda-feira por Fernando 
Gomes.

p. 6

Quarta-feira passada os habituais do “Vamos Comer Juntos” sairam da 
rutina e deslocaram-se ao Monte Saint-Gregoire para almoço.

a utl na “Cabane à suCre”

em destaQue

p. 21

impaCto: Chegou
o primeiro ponto

*Termos e condições no interior do jornal

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

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

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900

Um telefone residencial
mais barato

leilão silenCioso do
Centro de ajuda à
família p. 5



A Voz de PortugAl  |  2 de Abril de 2014  |  P. 2

cArNEIrO: Carta Dominante: Ás 
de Paus, que significa Energia, Ini-
ciativa. Amor: Seja mais moderado 
na sua teimosia em relação aos 

seus familiares. Reúna a sua família com 
o propósito de falarem sobre os problemas 
que vos preocupam. Saúde: Estará em ple-
na forma física. Dinheiro: Não baixe os bra-
ços enquanto não resolver todos os proble-
mas. Números da Sorte: 23, 45, 11, 3, 37, 4

tOurO: Carta Dominante: 3 de 
Ouros, que significa Poder. Amor: 
Seja franco e claro com a sua 
cara-metade. Aprenda a aceitar-se 

na sua globalidade, afinal você não tem que 
ser um Super-Homem! Saúde: Uma ida ao 
médico poderá ser-lhe muito útil. Dinheiro: 
Antes de investir, procure o conselho de um 
especialista. Números da Sorte: 49, 12, 5, 
26, 35, 9

gémEOs: Carta Dominante: 4 de 
Copas, que significa Desgosto. 
Amor: Organize uma partida de 
bowling para reunir os amigos. Não 

perca o contacto com as coisas mais sim-
ples da vida. Saúde: A rotina poderá levá-lo 
a estados de tristeza, combata-a! Dinheiro: 
Não se precipite nos gastos. Números da 
Sorte: 19, 23, 42, 39, 2, 21

cArANguEjO: Carta Dominante: 
6 de Ouros, que significa Generosi-
dade. Amor: Esqueça um pouco o 
trabalho e dê mais atenção à sua 

família. A felicidade é de tal forma importan-
te que deve esforçar-se ao máximo para a 
alcançar. Saúde: Poderá andar muito tenso. 
Dinheiro: Período positivo e atrativo, haverá 
uma subida do seu rendimento mensal. Nú-
meros da Sorte: 37, 29, 45, 7, 10, 25

lEÃO: Carta Dominante: O Sol, 
que significa Glória, Honra. Amor: 
Tente ter uma vida social mais ativa. 
Que tudo o que é belo seja atraído 

para junto de si! Saúde: Cuidado com a co-
luna, não faça grandes esforços.  Dinheiro: 
Procure demonstrar mais interesse pelo 
seu trabalho, e poderá ser recompensado. 
Números da Sorte: 7, 19, 22, 43, 6, 11

vIrgEm: Carta Dominante: 9 de 
Paus, que significa Força na Adver-
sidade. Amor: Os ciúmes não levam 
a lado nenhum, tenha confiança na 

pessoa que tem a seu lado. Que o Amor e 
a Felicidade sejam uma constante na sua 
vida! Saúde: Cuidado, não coma muitos do-
ces. Dinheiro: Momento propício para um 
investimento mais sério.
Números da Sorte: 30, 4, 26, 18, 40, 38

bAlANÇA: Carta Dominante: Ca-
valeiro de Ouros, que significa Pes-
soa Útil, Maturidade. Amor: Uma 
nova amizade ou relação mais séria 

poderá começar agora. Aprenda a cultivar 
o amor na sua vida! Saúde: A instabilidade 
emocional poderá causar alguns desequi-
líbrios físicos. Dinheiro: A vida profissional 
está em alta. 
Números da Sorte: 27, 49, 5, 38, 22, 14

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 
5 de Copas, que significa Derrota. 
Amor: Procure ser sincero nas suas 
promessas se quer que a pessoa 

que tem a seu lado confie em si. Avalie as 
pessoas pelas suas ações e não pela sua 
aparência! Saúde: Liberte-se do stress acu-
mulado e a sua saúde irá melhorar.
Dinheiro: Excelente período para tratar de 
assuntos a nível profissional.
Números da Sorte: 41, 19, 36, 20, 6, 12

sAgItárIO: Carta Dominante: 3 
de Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio. Amor: Procure ser mais 
extrovertido, só tem a ganhar com 

isso. Olhe tudo com amor, assim a vida será 
uma festa! Saúde: Possíveis dores nas arti-
culações. Dinheiro: Esta é uma ótima altura 
para reduzir os seus gastos. Números da 
Sorte: 23, 44, 20, 47, 4, 25

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 
8 de Copas, que significa Concre-
tização, Felicidade. Amor: Poderá 
viver momentos escaldantes com 

a pessoa que ama. Exercitar a arte de ser 
feliz é muito divertido! Saúde: Não coma 
demasiados doces. Dinheiro: Não gaste 
além das suas possibilidades. Números da 
Sorte: 3, 27, 45, 13, 20, 33

AQuárIO: Carta Dominante: 6 
de Espadas, que significa Viagem 
Inesperada. Amor: As relações com 
as pessoas que ama não serão as 

melhores. Que a compreensão viva no seu 
coração! Saúde: Sempre que for possível, 
dê grandes passeios. Dinheiro: Poderá re-
ceber uma nova proposta de emprego. Nú-
meros da Sorte: 25, 10, 47, 36, 19, 2

pEIxEs: Carta Dominante: a 
Justiça, que significa Justiça. 
Amor: Partilhe com a sua família 
as suas ideias e peça-lhes alguns 

conselhos, verá que não se arrependerá. 
Que a verdadeira sabedoria reine no seu 
coração! Saúde: O seu organismo vai ser 
o espelho do seu estado de espírito, por 
isso procure ser mais otimista. Dinheiro: 
Tendência para gastar desenfreadamente. 
Números da Sorte: 14, 20, 43, 32, 1, 25

fONDAtEurs
Elísio de Oliveira

josé simões silvestre
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01:30 Destino: portugal - II
 portimão
01:55 ler +, ler melhor
02:04 podium
02:53 ler +, ler melhor
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:17 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tarde
09:14 O preço certo
10:07 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:08 bem-vindos a beirais
14:46 tec@Net
15:00 telejornalDireto
16:11 Destino: portugal - II
 portimão
16:37 O preço certo
17:24 Os Nossos Dias
18:07 telejornal madeira
18:33 telejornal - Açores
19:04 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:34 Destino: portugal - II
 portimão
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23:04 Eurotwitt 2014
23:30 5 para a meia-Noite
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01:05 telejornal madeira
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13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:10 correspondentes
16:35 O preço certo
17:37 Os Nossos Dias
18:15 telejornal madeira
18:45 telejornal - Açores
19:15 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 correspondentes
21:00 mAtErNIDADE
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22:05 Eurodeputados
22:15 podium
23:30 5 para a meia-Noite
00:30 telejornal - Açores
01:00 telejornal madeira
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01:30 super Diva
 ópera para todos
02:05 poplusa
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tarde
09:15 O preço certo
10:15 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:10 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:10 super Diva
 ópera para todos
16:35 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:15 telejornal madeira

18:45 telejornal - Açores
19:15 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 3 por uma
21:30 super Diva
 ópera para todos
22:00 biosfera
22:25 poplusa
23:15 5 para a meia-Noite
00:30 telejornal - Açores
01:00 telejornal madeira
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01:30 Eurodeputados
02:05 portugal 3.0
03:00 bom Dia portugal
06:00 programa a designar
07:05 portugal 3.0
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 prós e contras
11:00 timor - leste contacto
11:30 canadá contacto 2014
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Destino: portugal - II
14:05 reportagem
14:45 voz do cidadão
15:00 telejornalDireto
16:10 programa a designar
17:35 chefs Academy Kids
19:00 24 HorasDireto
20:00 Depois do Adeus
21:00 telejornal madeira
21:30 telejornal - Açores
22:50 zona mista
00:00 correspondentes
00:25 timor - leste contacto
00:55 canadá contacto 2014

DOmINgO
06 DE AbrIl                               
01:30 biosfera
01:55 áfrica 7 Dias - 2014
02:30 áfrica global 2014
03:00 bom Dia portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 música maestro
06:45 correspondentes
07:15 bairro Alto
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 Aqui portugal
13:35 áfrica do sul contacto
14:05 Europa contacto 2014
14:35 Eurotwitt 2014
15:00 telejornalDireto
16:15 música maestro
17:00 trio d´AtaqueDireto
19:00 24 Horas
20:05 Depois do Adeus
21:00 telejornal madeira
21:30 telejornal - Açores
21:50 futsal
23:20 3 por uma
00:25 Europa contacto 2014
00:55 áfrica do sul contacto

sEguNDA-fEIrA
07 DE AbrIl                               
01:30 Especial saúde 2013
02:05 ler +, ler melhor
02:10 bairro Alto
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tarde
09:20 O preço certo
10:15 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:10 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:15 Especial saúde 2013
16:45 O preço certo
17:32 Os Nossos Dias
18:18 telejornal madeira
18:45 telejornal - Açores
19:15 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 Especial saúde 2013
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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 às 19h30 na sua sede com o melhor conjunto da comunidade, Contacto. Serão 
coroados os reis da noite com bons prémios. A ementa será sopa, salada, prato prin-
cipal 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.

jantar em honra dos patroCinadores
A Associação Portuguesa de Ste-Thérèse organiza um jantar em honra dos patrocina-
dores, e não só. Todos são convidados para este lindo jantar que vai ser realizado no 
sábado 12 abril de 2014 pelas 18h30. A festa será animada pelo DJ Tony Resendes do 
New-Touch Entertainment. 
para mais informações ou reservas: joe 514-802-5067 ou 450-435-0301

almoço da pásCoa
O Sport Montreal e Benfica organiza no dia 20 de abril pelas 13h o seu tradicional 
Almoço da Páscoa. A ementa será: Sopa, Melão c/presunto, cabrito à benfica, sobre-
mesa. A festa será animada pelo conjunto Rythmo. Para reservas 514-273-4389.
O Benfica deseja avisar que estará aberto quinta-feira 3 abril para o jogo da liga euro-
pa, e no próximo sábado haverá bacalhau à braz como almoço, na nossa sede.

os fadalistas em montreal
A Associação Portuguesa do Espírito Santo em Hochelaga organiza em conjunto com 
o festival Portugal Internacional de Montreal uma noite memorável na sexta-feira, dia 
4 de abril de 2014 pelas 19h00. Haverá serviço de bar e comida durante a noite. Para 
reservas ou informações: 514-254-4647.
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Artigo é comentado por Tony Saragoça

noVo mapa judiCiário preCisa
de 500 noVos funCionários
A procuradora-geral da república, joana Marques 

Vidal, disse, em entrevista à revista Visão que 
faltam cerca de 500 funcionários ao Ministério da 
justiça para que o novo mapa judiciário possa fun-
cionar corretamente.
a entrevista será publicada na edição da revista Vi-

são que vai amanhã para as bancas, mas no site já é 
possível perceber quais as linhas principais que guia-
ram a conversa com procuradora-geral da república. 
joana Marques Vidal garantiu que existe um “grande 
problema de falta de funcionários”, em especial, no 
“Ministério público”.segundo a procuradora-geral 
da república, esta falta de funcionários põe em causa 
a reforma do mapa judiciário que, sublinha, precisa 
de “cerca de 500 funcionários” para ser colocada em 
prática, sublinhando que “o número de magistrados 
existente é o mínimo suficiente”.
O maior surdo é sempre aquele/a que não quer 

ouvir. Numa altura em que se tenta restruturar 
toda a máquina governativa, não só pela sua falta 
de eficácia, mas sobretudo porque a atual estru-
tura é demasiadamente enorme para a população 
portuguesa.
(Estudos realizados recentemente provaram que 

Portugal tem muito mais funcionários a todos os 
níveis, que a maior parte dos países da EU). Eis 
que esta senhora, que ocupa este posto de procura-
dora geral há bem pouco tempo, já chegou à con-
clusão que esses mesmos estudos estão errados, e 
que não só o pessoal que tem à sua disposição é 
“o mínimo suficiente”, como é preciso juntar nada 
mais nada menos que 500 outros para que o novo 
mapa judiciário possa funcionar corretamente. 
Obviamente, não deu nenhuma explicação, o que 
queria dizer como “funcionar corretamente”. 
Digamos que esta revisão do mapa judiciário, 

não é invenção do atual governo, pois tem vindo a 
ser prometida por sucessivos governos, só que até 
ao momento, não passou das promessas aos atos, 
como quase sempre acontece. 
Foi preciso a já familiar  TROIKA incluir esta e 

tantas outras necessárias restruturações, nas con-
dições para a ajuda financeira a Portugal, para 
que finalmente, alguém pusesse as mãos à obra. 
Normalmente, e sobretudo nestes tempos moder-

nos, propor uma restruturação, é automaticamen-
te propor uma redução dos custos. 
É quase impensável pensar restruturar com o 

objetivo de aumentar custos. 
Certo que pode haver restruturação sem redu-

ção de custos, tendo neste caso com o objetivo o 
aumento da eficácia laboral e ou dos equipamen-
tos, afim de aumentar a produção e por esse mes-
mo facto se tornar mais competitivo, o que a longo 
termo, equivale à tal desejada redução de custos. 
Ora neste caso preciso o governo propôs o encer-
ramento de 20 tribunais. 
O Sr. José Carlos Fernandes, representante do 

Conselho Superior do Ministério Público, chefe 
do grupo criado para acompanhar a transição, es-
tima que serão necessários 100 novos magistrados 
e cerca de 1000 oficiais de justiça e por sua vez o 
presidente do sindicato dos funcionários judiciais 
diz que “não falta muita coisa. Falta quase tudo”. 
Assim é, o novo “restruturado” Portugal.
Enquanto se pagam somas enormes a firmas de 

consultantes, cujos empregados são diplomados 
em renomadas universidades, para encontrarem 
soluções aos super elevados custos da atual função 
pública, a resposta do outro lado da mesa é, como 
podemos constatar, um rejeito total, não se con-
tentando dos custos atuais, mas sugerindo em vez 
disso um aumento substancial da já elevada des-
pesa… E o diálogo de surdos está para continuar.
Com isto me vou, boa semana a todos.
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10$ v Chamadas ilimitadas através do Canadá2

(Nenhum custo interurbano)

Visualizador e Voice mail, re-envio das 
chamadas,3 chamadas a espera e 
chamada em conferência incluido

v

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

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

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

or mês1 para
os clientes da Fido

30$ por mês para os
clientes sem Fido

---------------------------------------------
Você poderia manter o seu número
de telefone de casa actuel3

Este serviço é distinto para o
seu telefone sem fi o e funciona com
os seus telefones residenciais atuais.5

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

QUEM É ELE?

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 benny sá

ConferênCia de imprensa
em Vimont, laVal

Juntos, vamos cuidar dos verdadeiros Assuntos.
Foi esta a mensagem transmitida na conferên-

cia de imprensa dos 6 candidatos do Partido Libe-
ral da cidade de Laval. Jean Rousselle (Vimont), 
Guy Ouellette (Chomedey), Jean Habel (Ste-Ro-

se), Francine Charbonneau (Mille Iles), Gilles Ou-
imet (Fabre), Saul Polo (Laval-des-Rapides).
OS VERDADEIROS ASSUNTOS SÃO: ECO-

NOMIA, EDUCAÇÃO, CRIAÇÃO DE EMPRE-

GO, E SAÚDE.
de passagem no Local eleitoral de Vimont, no dia 

26 de Março, o ex-Ministro da saúde, voltou a falar 
destes principais elementos.

FRANCISCA REIS

os Liberais estão empenhados em melhorar a aces-
sibilidade aos cuidados de saúde e serviços de ur-
gência nos hospitais, com a criação de 50 postos em 
super-cLinicas em todo o Quebeque e Laval vai 
ter algumas.
estes são os assuntos, dos quais o povo quer falar 

e que devem ser falados. a situação da separação do 
Quebeque também esteve em discussão mas não é 
isto que o povo quer falar. esta situação é delicada 
e já aborrece. a maioria dos Quebequenses não que-

rem a separação e nesta campanha não querem falar 
no referêndum (separação). o povo já está cansado, 
aborrecido e frustrado com a questão da separação 
do Quebeque.

Como bons cidadãos devemos cumprir o nosso 
dever e ir votar no dia 7 de Abril para o bem do 
nosso futuro.
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JORGE MATOS

leilão silenCioso 
do Centro de 
ajuda à família

O Centro de Ajuda à Família organizou terça-
-feira 25 de março de 2014, pela primeira 

vez, um leilão silencioso de quadros pintados a 
óleo e outros. Havia um bom leque de lindas pin-
turas que foram oferecidas ao centro por vários 
artistas para que fossem rematadas, cujo preço de 
venda reverteu para o financiamento do centro. 

este evento foi realizado no restaurante chez le 
portugais, do sr. Henrique Laranjo, que cedeu uma 
das salas para a exposição. para quem não conhece 
o centro de ajuda, e a título de informação, é uma 
instituição que tem poucos auxílios dos governos ou 
outras representações governamentais, mas com difi-

culdades o centro dá um auxílio alimentar, psicológi-
co e outros a cerca de duzentas famílias necessitadas 
de várias etnias, um gesto altruísta de uma dezena de 
pessoas com vontade férrea de ajudar quem necessi-
ta. À frente desta equipa estão as senhoras Manuela 
pedroso, elisabete Botelho, suzanne ponce, rosa-
lie titi, nowel thouri. pois, são estas pessoas que 
trabalham de segunda a sexta-feira para responder à 
missão do centro. nesta época de eleições, é talvez 
por reconhecimento desta instituição, que estiveram 
presentes o deputado de Mercier, o dr. amir Khadir, 
a sra. rosa pires, que representam Quebeque soli-
dário, e  a sra. sylvie Legault pelo partido partido 
Quebequense. talvez uma mudança de partido atra-
vés dos pilares governamentais vai mudar um pouco 
a pobreza destas pessoas, apesar que muitos deles 
votem para eles, e que são esses organismos que lu-
tam e trabalham, para que os necessitados tenham 
uma vida mais decente. também esteve presente o 
nosso poeta Laureano soares, pessoa amante da cul-
tura portuguesa, e a sra. olivia paiva, da remax, que 
contribui para o êxito deste evento. esperemos que 
na próxima oportunidade tenhamos mais apreciado-
res de artes. 
Parabéns a esta iniciativa.

ZUMBA NA COMUNIDADE PORTUGUESA DE LAVAL

Queimar Calorias, em festa 

A aula começou com aquecimento, e logo a se-
guir foi pra valer... músicas misturadas de 

diversos estilos ao ritmo latino, brasileiro, portu-
guês, ritmos do mundo mistura de dança... quei-

mar até 1000 ou mais calorias...e para o final, mú-
sica mais lenta para descompressar.

VOCÊ Já OUVI DE FALAR DE ZUMBA?
Zumba tornou-se a última moda na dança para exer-

cício total do corpo, para todas as idades e até mesmo 
os idosos podem começar a desfrutar desta ginástica, 
em forma divertida.
Zumba é inspirada da dança latina e foi criada 

por um bailarino e coreógrafo colombiano alberto 
“Beto” perez há mais de 10 anos e é praticada em 
mais de 150 países.
o exercício tradicional torna-se mais chato. com a 

Zumba torna-se  prazer no movimento do corpo, uma 
ginástica em forma de festa, o participante nem se 
dá conta que está trabalhando o corpo todo, está-se 
divertindo e a perder calorias.numa aula de 1 hora 
chega-se  a queimar de 400 a 1000 calorias. 
Zumba foi criada para beneficio de todos, qualquer 

pessoa pode começar aulas de Zumba para se diver-
tir e perder calorias ao mesmo tempo.não é preciso 
saber dançar para praticar Zumba. Basta ter boa dis-
posição e alegria, diz a nossa amiga carla salomé, 
instrutora da aula de Zumba no centro comunitário 
de nossa senhora de Fatima em Laval.as aulas estão 
abertas a todos e o  ideal seriam 3 aulas por semana 
segunda Feira, terça, e Quinta às 7 horas da noite..
não precisa ser membro nem precisa reservar custa 
simplesmente $5.00 por aula. gostei imenso e é isto 
mesmo que precisamos todos: alegria e boa disposi-
ção.
O segredo da Zumba é simplificar e divertir e ao 

mesmo tempo queimar calorias.apareça que vai gos-
tar....

FRANCISCA REIS

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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FOTO DA SEMANA

o Caminho das estrelas

Está escrito:--“Fez Deus os dois grandes luzei-
ros; o maior para governar o dia e o menor 

para governar a noite; e fez também as estrelas 
(Gén.1:16). Para quê?
A Bíblia não trata das estrelas como alvo científico. 

o termo é usado para um cor- po luminoso, e o seu 
grande número simboliza a prodigalidade de deus. 
ele usa-as, se quiser. o homem chegou a adorar al-
gumas, porém as estrelas são insignificantes quan-
do comparadas com o próprio jeová. também está 
escrito:--“não levantes os teus olhos aos céus e vejas 
o sol, a lua, e as estrelas, e sejas impelido a que te 
inclines perante elas. (deut.4:19). Quer dizer: “podes 
admirá-las mas não adorá-las.
a sociedade terrena tem tirado partido da existên-

cia celeste, e orgulha-se:--de uma artista teatral de 
gabarito pode dizer-se: é uma estrela… um homem 
de cultura ativa é considerado um astro. a insígnia de 
um general é uma estrela… pancada na cabeça leva a 
ver estrelas… e muito mais.
a Bíblia também se refere a constelações. “Quem 

fez a ursa, o Órion, o sete-estrelo, e as recâmaras do 
sul? (job 9:9) 
claro, foi deus! 
o sete-estrelo é visível antes de nascer o sol, na 

primavera, no hemisfério norte da terra, enquanto o 
Órion aparece no outono para introduzir o inverno, e 
a sua influência é restringida no momento certo. 
algo mais se descreve, e job continuou a interrogar 

deus, como os homens se interrogam hoje, uns aos 
outros, porque as obras do senhor provocam interes-
se… 
deus teve paciência e acabou por interrogar job: 

--“Quem é este que escurece os meus desígnios com 
palavras sem conhecimento? onde estavas tu, quan-
do eu lançava os fundamentos da terra? Quem assen-
tou a pedra angular, quando as estrelas da alva se jun-
taram alegremente, e cantavam, e rejubilavam todos 

os filhos de Deus? (Job 38:2,4,5,7). 
naturalmente, deus também usa as estrelas!
   a Bíblia fala da estrela de Belém, que anunciou 

o nascimento de jesus, como profecia de Balaão e 
“estrela de jacob”; isaías profetiza: “as nações se en-
caminham para a luz, e os reis para o resplendor que 
te nasceu”. (núm.24:17; isaías 60:3). 
Mateus desenvolve a visita dos magos, que segui-

ram “a sua estrela” e, convocando todos os princi-
pais sacerdotes, indagaram onde cristo devia nascer: 
--em Belém de judá, responderam eles”. 
então Herodes, que se encolheu envejoso, pediu aos 

magos para ser avisado, e adorar também jesus… 
todavia, sendo por divina advertência prevenidos 

em sonho para não voltarem à presença de Herodes, 
regressaram por outro caminho (Mateus 2:1-12).
Há quem pense que talvez fosse o cometa Halley 

que guiou os magos, ou algum outro cometa que se 
fez visível; mas não é fácil concluir que o cometa 
Halley se desviasse por tanto tempo. 
os astrólogos informam que no início do ano 7 a.c., 

houve uma conjunção dos planetas júpiter, saturno e 
Vénus, e um tal fenómeno não podia ser chamado 
de estrelas. as novas não são usualmente visíveis ao 
olho desarmado, mas uma supernova podia ter domi-
nado o firmamento à noite. Talvez fosse uma estrela 
de grande luz, que levasse os magos a uma admira-
ção, e deus os conduziu guiando-os. 
não há verdadeira “astronomia” nas  escrituras; 

mas certa visão do universo é subentendida com a 
moderna cosmologia. 
Vivemos num gigantesco  sistema estelar compos-

to, com talvez mais de mil milhões de estrelas, se-
melhantes ao nosso sol, e não é possível determinar 
assuntos... “uma é a glória do sol, e outra a glória da 
lua, e outra a glória das estrelas; porque uma difere 
em glória de outra estrela”. (1ª cor-15: 41). 
“O  primeiro homem, Adão, foi feito alma viven-

te; o último, Jesus, espírito vivificante”; e o ser 
humano, salvo por Ele, quem sabe se não há uma 
estrela conduzindo-lhe o Caminho do céu, para se 
encontrar com o Senhor da Glória? Pensemos!

J. J. MARQUES DA SILVA

a utl na 
“Cabane à suCre”

ANTERO BRANCO

Quarta-feira passada os habituais do “Vamos 
Comer Juntos” sairam da rutina e desloca-

ram-se ao Monte Saint-Gregoire para almoço.

para transportar as cerca de cento e vinte pessoas 
que se inscreveram, foram necessários dois grandes 
autocarros.

para pessoas da nossa idade, almoçar numa “caba-
ne à sucre”, não é muito saudável. servem-nos uma 
refeição muito abundante, mas que contém mais de 
duas mil calorias. Mas como é só uma vez por ano 
que se come assim, podemos esquecer, nesse dia, do 
colesterol, da pressão arterial e dos diabetes. 
 após o repasto, uns vão dar um passeio pela mon-

tanha, outros dão uma voltinha de carroça e ainda 

outros dão um pé de dança. o proprietário e dj do 
“toit rouge”, aonde vamos sempre, já tem a música 
portuguesa enlatada fazendo com que jovens e me-
nos jovens dancem ao som de um bom pimba, ou de 
dança em linha. Quem não dança, aproveita para pôr 
a conversa em dia ou jogam à bisca.
como sempre, o padre josé Maria, anima toda 

aquela gente com a sua boa disposição. como é bom 
dançarino, está sempre de encomenda, para dançar. 
até as que andam de bengala, apoiam-se nos braços 
do reverendo para bailar.
Hoje o almoço volta ao Salão grande de Santa Cruz. 

Venham participar, se inscrevendo na secretaria.
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enfermeirA preSente
QuArtAS-feirAS

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

peçA o Seu folheto e
informAção doS preçoS
no bAlcão dA SucurSAl

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

1 mont-royal est, mtl, 514-284-1865
(por baixo da clinica luso)
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saber mais sobre as eleições no QuebeQue,...

Segunda-feira, 7 de Abril, vamos 
todos ser convidados a partici-

par nas eleiçôes gerais do Quebeque. 
Quais são as promessas dos 4 par-
tidos que concorrem nas próximas 
eleições? 
para vossa informação, encontrerá aqui 

um resumo das propostas do diferentes 
partidos:
O PARTIDO QUEBEQUENSE (PQ) 

é um partido político, que propõem como 
primeira opção a independência do Que-
beque e a protecção da língua francesa. 
ele assumiu o cargo pela primeira vez 
nas eleições de 1976. atualmente, é o 
partido no poder na assembléia nacio-
nal do Quebeque. o partido se vê como 
uma formação social democrática. seu 
líder atual é a primeira-ministra pauline 
Marois .
Economia: uso do excedente de eletri-

cidade para atrair investimentos e criar 
empregos, oferecendo descontos para as 
empresas que investem em novos proje-
tos. oferecer um serviço de apoio perso-
nalizado e descentralizado às empresas, 
particularmente às pMe, através da cria-
ção do Banco de desenvolvimento eco-
nómico do Quebeque, reunindo como 
uma única janela a experiência e os es-
forços de investissement Quebeque (iQ) 
e dos escritórios regionais do Ministério 
das Finanças e economia (MFeQ).
Social: continuar a implantação dos 

gMF para alcançar o número de 300, 
para melhorar o acesso a um médico de 
família, e reduzir o tempo de espera nas 
emergências; estabelecer uma entrada 
única de acesso a um sistema de consul-
tas para os serviços de primeira linha e os 
serviços especializados em instituíções 
públicas, de forma a reduzir significativa-
mente o tempo de espera para a obtenção 
de uma consulta com um profissional da 
saúde; amelhorar o estabelecimento de 
um serviço central para facilitar o acesso 
aos serviços de guarda para crianças.
Ambiente: adoptar uma estratégia 

para lutar contra as alterações climá-
ticas, a fim de alcançar até 2020, uma 
meta de redução das emissões de gases 
de efeito estufa, pelo menos de 25% em 
relação aos níveis de 1990; adoptar um 
regulamento relativo à protecção da água 
potável; adotar a lei que proíbe determi-
nadas atividades para extraír ou explorar 
gás natural de xisto. explorar o potencial 
de petróleo na ilha de anticosti com se-
gurança, respeitando o meio ambiente, a 
população local, as fontes de água potá-
vel numa perspectiva de desenvolvimen-
to sustentável;
Integridade: Legiferar para proteger, 

aqueles que relatam irregularidades na 
administração pública; Abolir as gratifi-
cações aos deputados que saiam antes do 
final do seu mandato.
Identidade nacional: preparar um li-

vro branco sobre o futuro político do 
Quebeque e enviá-lo para os quebequen-
ses para consulta. Adotar a Carta afir-
mando os valores de laícidade e neutra-
lidade religiosa do estado e da igualdade 
entre mulheres e homens e que regem os 
pedidos de acomodamentos razoáveis. 

estabelecer um centro de pesquisa sobre 
os chamados crimes de honra e de luta ao 
fundamentalismo.
 

O PARTIDO LIBERAL DE QUEBE-
QUE (PLQ) é um partido político ope-
rando na provincial. É o mais antigo par-
tido político na província, presente desde 
1867. O Partido Liberal é um partido 
que defende o federalismo canadiano,ou 
seja: manter o Quebeque como uma pro-
víncia dentro da federação canadense. 
Economia: introdução de um crédito 

fiscal para renovações para casas resi-
denciais; criação de 250.000 empregos 
durante os próximos cinco anos. insentar 
de imposto a transmissão de empresas 
ou de propriedades para os filhos ou os 
empregados. realizar um excedente no 
orçamento de 2015-2016 e reduzir a car-
ga dos contribuintes pela eliminação gra-
dual do imposto sobre a saúde.
social: Melhorar a promoção da qua-

lidade do francês a partir da escola pri-
mária; Reafirmar a implementação do 
programa intensivo de inglês no 6 ano, 
fornecendo o financiamento adequado; 
adicionar  2.000 novos enfermeiros es-
pecializados ao sistema de saúde atual. 
compromete-se a criar 50  super-clinicas 
em todo o Quebeque, que estarão abertas 
7 dias sobre 7.
Ambiente: promover o transporte ma-

rítimo numa perspectiva de desenvolvi-
mento sustentável para reduzir as emis-
sões de gee. combóios consomem nove 
vezes mais energia do que o transporte 
marítimo, e por camionagem consome 6 
vezes mais energia do que o transporte 
ferroviário. criação de áreas protegidas à 
beira dos rios. reservar 10 % do territó-
rio marítimo para  áreas marinhas prote-
gidas até 2015, precedendo assim de cin-
co anos, os compromissos internacionais 
da conferência de nagoya.
Integridade: implementar integral-

mente as recomendações da comissão 
charbonneau.
Identidade: adoptar orientações para 

acomodações razoáveis, mas que proí-
bam o uso do rosto coberto, quando no 
exercício de funções profissionais. De-
fender a posição do Quebeque, na pró-
xima ronda de negociações constitucio-
nais, com o governo  federal e as outras 
províncias. 

A COALIGAÇÃO FUTURO QUE-
BEQUE, EM FRANCÊS COALI-
TION AVENIR QUÉBEC (CAQ) é 
um partido político, criado pelo empre-
sário e ex-ministro François Legault. o 
seu objetivo é “fortalecer as bases da 
nossa sociedade” e “propor um plano 
de ação unificadora. No 13 dezembro 
de 2011, a caQ anunciou sua intenção 
de acomodar todos os membros de um 
partido já existente, a adQ. o congresso 
de fundação do caQ foi realizada em 20 
e 21 de abril de 2012, em Victoriaville.
Economia: criar 100 000 empregos de 

qualidade nas 20 áreas de inovação que 
serão consolidadas ou criadas durante a 
implantação do projeto saint-Laurent; 
eliminar o imposto escolar e a taxa de 
saúde para dar aos contribuintes  uma 
trégua fiscal,que  eles tanto precisam . 
a eliminação desses tributos permitirá 
à classe média economizar $1 000, nos 
próximos anos; nenhum aumento de 

impostos e taxas de serviços públicos, 
além da taxa de inflação.
Social: Valorização do papel dos enfer-

meiros e alargar o seu campo de prática 
por meio da revisão da partilha de traba-
lho com os médicos e as organizações 
de saúde no sistema de saúde. Simplifi-
cação das estruturas burocráticas, elimi-
nando as agências de saúde. programa de 
rastreio de crianças com dificuldades de 
aprendizagem. estabelecimento de um 
programa de tutoria para melhorar o su-
porte educacional e orientação estudan-
tes do ensino secundario
Ambiente: desenvolver um plano de 

longo prazo para limpar o rio saint-Lau-
rent,  sobretudo no assunto dos tratamen-
to de águas residuais, especialmente na 
área de Montreal. estabelecer e operar 
em parceria com o setor privado e de for-

ma responsável, os recursos petrolíferos 
do golfo do saint-Laurent.
Integridade: criação de mecanismos 

para recuperar os montantes roubados nos 
diversos casos de corrupção,denunciados 
pela comissão charbonneau. Fim das 
nomeações partidárias e as gratificações 
de saída exorbitantes.
Identidade nacional: Limitação de 

duplicação entre o governo federal e do 
Quebeque. entende que o governo de 
Quebeque deve mostrar a sua neutralida-
de , proibindo os funcionários em posi-
ções de autoridade como juízes, policias 
e agentes penitenciários, assim como 
pessoas que tenham uma relação de auto-
ridade para uma clientela cativa e crian-
ças, tais como professores e diretores de 
escolas primárias e secundárias , o uso de  
símbolos religiosos conspícuos

QUEBEQUE SOLIDáRIO é um 
partido político com uma plataforma 
ambiental, progressiva, democrata, fe-
minista, anti-globalização, pluralista e 
em favor da independência. Françoise 
david e andrés Fontecilla são os seus 
dois porta-vozes. Formado 4 de fevereiro 
de 2006, a partir da fusão da união das 
forças progressistas e de opção cidadão, 
o partido elejeu o seu primeiro deputado 
nas eleições gerais de dezembro 2008, 
com amir Khadir
Economia: adicionar novos níveis de 

impostos para melhor refletir as diferen-

ças de rendimento; restaurar o imposto 
sobre o capital das sociedades finan-
ceiras; estabelecer para os municípios, 
um novo regime fiscal que irá torná-los 
menos dependentes dos impostos sobre 
a propriedade e permitir-lhes  gerar recei-
tas mais autônomas.
Social: Certificar que os serviços de 

saúde e sociais, sejam: públicos, univer-
sais, gratuitos, de qualidade e de proxi-
midade, durante todo o dia, por meio de 
uma ampla rede de clínicas multidisci-
plinares, incluindo os cLsc reforçados. 
aumentar o salário mínimo para coin-
cidir com o limite de baixa rendimento. 
substituír o bem-estar (B.s.) com um 
rendimento mínimo garantido (rMg). 
este rendimento é attribuido a todas as 
pessoas admissiveis, independentemente 
da sua situação, e será inicialmente fi-

xada a 12,600$ por ano e aumentar gra-
dualmente.
Ambiente: desenvolver  um plano para 

aumentar e para eletrificar o transporte 
público e para torná-lo gratuito em 10 
anos; reduzir as emissões de gases de 
efeito estufa de 40% até 2020 e de 95 % 
até 2050, com um plano para abandonar 
os combustíveis fósseis até 2030; proi-
birá a exploração ou produção de com-
bustíveis fósseis ou de energia nuclear, 
o transporte de petróleo de xisto, gás de 
xisto ou todo outra forma de grandes po-
luantes
Integridade: restaurar o pessoal nos 

ministérios e o saber-fazer, suficiente 
para melhor lutar contra a corrupção, 
sobrecarga nos custos dos contratos pú-
blicos. Criar uma agência de verificação 
independente, imparcial, transparente e 
do inquérito policial ;
Identidade nacional: Lançamento de 

um processo constituinte. durante esse 
processo, vai defender a meta de tornar 
Quebeque, um país, garantindo a inde-
pendência da assembléia constituinte. 
reforçar a aplicação da carta da língua 
francesa em todos os locais de trabalho e 
amplificar a sua cobertura, para empresas 
com mais de 10 funcionários. proibir o 
uso de símbolos religiosos apenas para 
as pessoas que exercem poder de coerção 
em nome do estado: os juízes, policias, 
procuradores e agentes penitenciários.

MIGUEL FÉLIx
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«Um referêndum sobre a separação do Québec só 
servirá para discórdia e confrontação. Os cidadãos de 
Vimont querem um governo responsável e que pro-
move a união. É prioritário aliviar as congestões em 
Vimont através do acabamento da autoestrada 19. 
Assegurar a segurança dos Lavalenses através de 
ambulâncias permanentes em todo o território.
Em seguida, criar uma parceria com a vila, tendo 
como mandato a construção de um centro Multi-ser-
viços, no parque Lausanne.
contrario aos meus opositores, eu tenho as mi-
nhas raízes em vimont.
O percurso da minha vida escreve-se na história 
desde bairro.
Não sou o candidato do oportunismo nem do pas-
sivismo.
As minhas acções do passado, incarnam a inte-
gridade das minhas palavras.
se for reeleito, continuarei a falar em nós, para 
vós, porque as vossas preocupações, serão 
sempre as minhas.

          Ao vosso lado, eu serei o vOssO porta voz.»

juNtOs
vAmOs tOmAr cONtA DOs vErDADEIrOs AssuNtOs
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‘onda’ de Chineses deVerá 
inVadir portugal nos 
próximos meses

Uma agência de emigração chinesa instalada 
em Portugal espera que “uma ‘onda’ de chi-

neses invada o país’ para conseguir vistos gold, 
depois de o Canadá ter cancelado uma medida 
semelhante de incentivo ao investimento, conta 
a TSF.

 abriu portas em Lisboa uma agência de emigração 
chinesa, que ajuda estrangeiros a investir em imobi-
liário de forma a conseguir adquirir vistos gold. an-
tes de se instalar na avenida da Liberdade, a cBiec 
tinha já fechado perto de 100 negócios, quando 
se encontrava na câmara de comércio e indústria 
Luso chinesa.atualmente, depois de o canadá ter 
fechado a porta a perto de 40 mil chineses que que-
riam investir no país, espera-se que pelo menos me-
tade procure uma alternativa, sendo portugal uma 
hipótese apetecível.
“As opções não são muitas e acreditamos que 

Portugal é o melhor destino para investir, pelo 
que esperamos uma ‘onda’ de investidores inte-
ressados”, contou à TSF um dos responsáveis.

lista soCialista “reConCilia ps 
Com tradição de gastador”

a portuguesa Que está a enCantar 
o ‘the VoiCe’ na suíça

O cabeça de lista da coligação PSD/CDS às eu-
ropeias considerou hoje que a lista socialista 

“reconcilia o PS” com o “despesismo e tradição de 
gastador”, tendo rostos “importantíssimos” das po-
líticas de Sócrates e Guterres que “trouxeram o país 
à bancarrota”.
pedro silva pereira, antigo ministro de josé sócrates, 

é o sétimo na lista do ps às eleições europeias, que tem 
carlos Zorrinho como número três e mantém em lugares 
elegíveis as atuais eurodeputadas elisa Ferreira e ana 
gomes, nomes que compõem a relação apresentada hoje 
à comissão política nacional do ps.  na Maia, porto, à 
margem da conferência organizada pelo psd local inti-
tulada “portugal e a europa”, paulo rangel disse aos jor-
nalistas que esta lista do ps “não augura nada de bom” 
e reconcilia o partido de seguro “com a sua tradição de 
gastador” e “com o despesismo”.”esta lista é composta 
por pessoas que foram rostos importantíssimos das polí-
ticas de josé sócrates e de antónio guterres, das políti-
cas do despesismo, que trouxeram o país à bancarrota”, 

criticou.na opinião do eurodeputado e cabeça de lista 
pela coligação psd/cds às eleições europeias, “o ps 
dá todos os dias sinais errados”.”um dia diz uma coisa, 
outro dia faz outra. o ps diz que até queria um compor-
tamento responsável e às tantas não poderia repor os sa-
lários e as pensões e, portanto, mostrava alguma respon-
sabilidade orçamental e no dia seguinte apresenta uma 
lista em que estão os principais responsáveis do descala-
bro das finanças públicas do país”, enfatizou.Paulo Ran-
gel endureceu o discurso em relação ao secretário-geral 
do ps e diz que “antónio josé seguro mostra que está 
na tradição de colocar as finanças públicas em crise e 
depois de trazer estas faturas aos portugueses”, como foi 
a dos últimos três anos.recordando que Francisco assis, 
o cabeça de lista do ps, foi líder parlamentar de antónio 
guterres e de josé sócrates, o eurodeputado acusou o ps 
de ter para o país “um projeto de mais gastos, de maior 
despesa e de voltar atrás, deitar fora todos os sacrifícios 
que os portugueses fizeram”.”Isto pelo menos clarifica 
as coisas. 

Conheça a portuguesa que está a causar sensa-
ção no programa de talentos ‘The Voice, na 

Suíça.
 o nome carla Quartas pode não lhe dizer nada, mas 

na suiça esta portuguesa já está a causar sensação 
com a sua participação no programa ‘the Voice’. 
aos 27 anos, a portugesa, que vive há dois anos na 
suiça, decidiu concorrer ao concurso e já conquistou 
o público com a sua voz. carla já passou a fase de 
audições cegas e das batalhas e prepara-se agora para 
se apresentar nas galas do concurso. a portuguesa es-

teve em risco de sair, ao ter sido preterida na fase de 
batalhas por uma outra concorrente, mas o mentor  
Marc sway decidiu repescá-la. 
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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 

viemos com a intenção de 
termos uma vida melhor, 
do que a que tinhamos nes-
te humilde país, em   gOu-
vEIA, pOrtugAl, mas ao 
chegar aquí,tudo começou 
a ser um pesadelo.sempre 
suspeitei que era por causa 

de uma maldição ou uma praga,mas o meu 
esposo não acredita nisso,por isso fui visitar 
o  xHAmAN INDIO sózinha e foi a melhor de-
cisão que pudia ter tomado.
O INDIO detectou que haviam uns bonecos 
amaldiçoados,enterrados no cemitério para 
nos destruír.No entanto,com a sabedoria e 
conhecimentos do xAmAN ele pode libertar-
-nos de tudo isso e no fim mostrou nos a 
cara de quem nos fez isso. muito obrigado. 

AlINE AmANcIO

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.

Quero agradecer ao xHA-
mAN INDIO pela limpe-
za que realizou na mina 
vida. 
tive umas dores inten-
sas nas costas por mais 
de 6 anos e por mais que 
fizesse exames,a cien-

cia medical,nunca encontrou nada,até 
que fui ver o  sr xAmAN INDIO e ele, 
sim, conseguiu detectar que o motivo 
era bruxaria que me tinha feito a mina 
irmã,que está no pOrtO, pOrtugAl. 
O INDIO efectuou uns rituais e cerimó-
nias espirituais de limpeza nas minhas 
costas com ervas amazónicas.
Obrigado ApOlONIA AssuNcÃO

Quero testemunhar que 
este xAmAN INDIO me li-
bertou de umas energías 
malignas, que me perse-
guiam desde o meu país 
natal pOrtugAl. Era 
sempre negativa e não ti-
nha sorte com nada. Ao vi-

sitar o xAmAN INDIO, leu-me as cartas e 
apercebeu-se que as coisas não iam nada 
bem com o meu filho mais velho,que ia  a 
camino de drogas. mas graças a um tra-
tamento que o  xAmAN fêz com umas ve-
las ventas e uns azeites especiais o INDIO 
pode recuperar toda a mina energía positi-
va e assim mesmo ajudou para que o meu 
filho deixasse as drogas. Agora tudo vai 
muito melhor desde que visitei este filho 
de DEus. Obrigado. AlIcIA pAlAcIOus.
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nha visitar-me e verá a diferença. verá que eu consigo curar o que outros não conseguem, 

com a palavra de Deus.

rEsultADOs cONfIrmADOs 

Imensamente agradecido 
ao xAmAN INDIO por me 
ter libertado duma bruxa-
ria que me tinha prostado 
numa cama. 

sofria há muito de uma 
doença no fígado,tinha 
emorroides e uma hemor-
rogia que me forçava de 
cama.

graças a DEus e a este sr xAmAN INDIO pela 
limpeza espiritual que me fez.com este trata-
mento de plantas indigenas naturais de cura-
mento, já me encontró muito melhor de saúde 
e mais que agradecido porque ele me mostrou 
a cara da mina inimiga num vaso com agua,que 
acabou por ser a mina ex mulher. 

Obrigado por me abrires os olhos. 
AlbErtO bOlIvIA

testemunhos reais

Atraio, amarro 
e submeto o 

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

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

Quero testemunhar que 
este xAmAN INDIO me li-
bertou de umas energías 
malignas, que me perse-
guiam desde o meu país 
natal pOrtugAl. Era 
sempre negativa e não ti-
nha sorte com nada. Ao vi-

sitar o xAmAN INDIO, leu-me as cartas e 
apercebeu-se que as coisas não iam nada 
bem com o meu filho mais velho,que ia  a 
camino de drogas. mas graças a um tra-
tamento que o  xAmAN fêz com umas ve-
las ventas e uns azeites especiais o INDIO 
pode recuperar toda a mina energía positi-
va e assim mesmo ajudou para que o meu 
filho deixasse as drogas. Agora tudo vai 
muito melhor desde que visitei este filho 
de DEus. Obrigado. AlIcIA pAlAcIOus.

toda a vida lutei forte para 
levar mina familia para a 
frente,mas últimamente tudo 
caíu para baixo.perdi o meu 
trabalho e a mina humilde 
casa em QuEluz, pOrtu-
gAl. sentia-me tão desespe-

rado que até pensei em suicidar-me.procu-
rei ajuda com varios espiritualistas que me 
deram algo para ter sorte,mas nada funcio-
nava.graças a DEus  que alguem me con-
duziu a este xAmAN INDIO ,porque ele foi o 
único que pode detectar que me estavam a 
asombrar com velas pretas,todas as sextas 
feiras e era daí que vinha todo o mal que 
me perseguia. mas graças a DEus com uns 
conjuros e umas sessões espirituais,tudo 
mudou.muito obrigado. 

bENjAmIN AlmEDA

Estou muito grato ao  xAmAN 
INDIO porque a mina noiva, 
aquela com quem planeava 
casar, terminou comigo por 
nada, esquecendo todos os 
compromisos, e quería mes-
mo voltar para pOrtugAl 
com a sua familia.
mas graças a DEus que a 

mina noiva voltou e agora que estamos jun-
tos, é muito mais carinhosa. Estou muito feliz e 
abençoado. 

rObIlIO ApONtE
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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
1 DE ABRIL DE 2014

1 EURO = CAD 1.533240
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

governanta “Nanny”
posição a tempo inteiro (40 horas 
por semana), pode viver lá ou não 
e salário mínimo. Deveres implica: 

fazer comida, limpeza, tarefas 
organizadas, ajuda-geral em relação 
à casa e a tomar conta de crianças 
(5 e 8 anos de idade). Endereço: No 
centro da cidade montreal, podemos 

patrocinar, se necessário. 
Deve falar francês ou inglês. 

Helena: 438-863-4088

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

gIlbErtO
rENOvAÇõEs

gErAIs

t.: 514.668.6281

INFORMAÇÃO
PRA QUEM

LÊ.

RESULTADO
PRA QUEM
ANUNCIA.

renoVAçõeS

TRAGA O SEU VINHO
LE GRILL

TASQUARIA
cozinha portuguesa

peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

Na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.
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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

AlugA-Se

INFORMAÇÃO 
PRA QUEM LÊ.

RESULTADO
PRA QUEM ANUNCIA.

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

AlugA-Se

Aluga-se 31/2  
todo renovado 
em excelente 

condições 
e perto do 

métro.
514-252-8692
514-255-1023

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

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

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

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

$799,000 NEgOcIávEl

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

VENDIDO

Aluga-se 31/2 na rua co-
loniale, entre rachel e 
Duluth. livre a partir 
de 1 de abril de 2014.

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

450-632-6041

precisa-se de pessoa 
para trabalhar na cozinha 

portuguesa tradicional 
e na grelha com 5 anos 
de experiência, para um 
restaurante português.

514-688-1015

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

Vende-Se

posições disponíveis:
Empregadas de limpeza residencial;  pesoas para 
fazer limpezas gerais tal como limpeza de vidros 
e limpeza de tapetes
requisitos: mínimo 3 anos de experiência na in-
dústria de limpeza.
bom salário baseado na experiência.

514-531-2934 
ou enviarcv para 

Info@bellavitra.com

† mANuEl brAs
1941 – 2014

Faleceu em Montréal no dia 29 de 
março de 2014, com 72 anos de 
idade, Manuel Bras, natural de São 
Miguel, Açores.
Deixa na dor a sua esposa Teresa 
de Jesus Cabral, as suas filhas Li-
sette (Gilbert) e Nancy (Alex), as 
suas netas Rebecca, Alexandra e 
Alyssa, os seus irmãos José (Maria 
José) e António (Lucia), a sua irmã 
Orlandina (José), os seus cunha-
dos/as, os seus sobrinhos/as, os seus primos/as, assim 
como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de
mAgNus pOIrIEr Inc 
6825 rua sherbrooke Este, montreal
tel. 514-727-2847   www.magnuspoirier.com
António rodrigues
cel.: 514-918-1848
O velório teve lugar na terça-feira dia 1 de abril de 2014, 
das 14h às 17h e das 19h às 22h, e na quarta-feira a 
partir das 8h. Seguiu-se a missa de corpo presente, 
na quarta-feira dia 2 de abril de 2014, às 10h na Igreja 
Santa Cruz, vai a sepultar no cemitério Le Repos St-
-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Hajam.

precisa-se de 
pessoal para 
trabalhar no 
serviço de 

limpeza e pintura 
na region de 

montreal. Deve 
ser pontual, fiável, 

trabalhador, 
minucioso. Deve 

ter um carro e 
falar inglês ou 

francês.
sylvain

514-816-5003

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

precisa-se de paste-
leiro com experiência 

a tempo inteiro.
fernando

514-382-2143

precisa-se de pessoal 
para trabalhar em 

instalação de “pavé-uni”, 
nivelar, contruir muros 

“muret” com ao menos 5 
anos de experiênca. 
Deve ter um carro. 

514-838-3838

precisa-se de senhora 
para trabalhar ao 

serviço de balcão e 
deve ter um pouco 

de conhecimento em 
charcuteria e fazer 

sands. 
514-842-3558

precisa-se de pessoa 
para trabalhar 

em mecânico de 
carros européus e 
especializado em 
motores Diesel e 
em electrónicos, 

carros mercêdes com 
experiência.
514-891-3380

mAcsIl pAysAgEs
precisa-se de dois ho-
mens para trabalhar nos 
jardins.

manuel correia
514-977-3248
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PAlAVrAS cruzAdAS

AnedotAS

Quinta-feira 3 de abril
- renoVei a Casa... à portuguesa nas
  instalações da ViuVa lamego em portugal

sábado 5 de abril
- missa do folClore na santa Cruz

bell fibe: 880 | Videotron: 255

Um universitário, escreve para casa ao irmão: Chumbei 
o ano. Tirei negativa em todas as cadeiras. Tive zero em 
Matemática. Na queima conheci uma miúda, está agora 
grávida. Prepara o pai. Resposta do irmão: Pai prepara-
do, prepara-te tu .
Pode dar uma contribuição para a criminalidade juvenil? 
Ainda mais !Já tenho dois filhos na cadeia…
Zézinho: Porque pões tanto pó de arroz na cara, tia? É 
para ficar mais bonita! Então porque não ficas ?
Diz o filho para  mãe: Mamã ,mamã… Na escola todos 
me chamam mentiroso.
Cala-te, tu nem tão pouco andas ainda na escola….
No comboio vai um cavalheiro co 16 crianças de várias 
idades. Uma senhora curiosa pergunta… O senhor tem 
muitos filhos ? Não são meus filhos senhora. Sou um 
representante de uma fábrica de preservativos. Isto são 
as reclamações.

Dois amigos assistem a um recital de piano. A meio da 
peça diz um para o outro. O que achas da execução?  
Execução não digo, mas da prisão perpétua não se safa.

Numa festa: Que pessoa estranha. Não dá para saber 
se é mulher ou homem. É mulher, é minha filha. As mi-
nhas desculpas. Não teria dito isso se soubesse que o 
senhor é pai dela. Mas eu não sou o pai, sou a mãe…

O marido pergunta á mulher, quando ela chega á casa. 
Puseste o carro na garagem? Sim, quase todo.
Um homem ao ver o gato do vizinho andar sempre de 
um lado para o outro, pergunta-lhe. Ó vizinho, o seu 
gato está doente? Não, é que ele foi capado e agora 
anda a desmarcar os compromissos.

HOrIzONtAIs: 1. Tédio. Parte superior e posterior do 
pescoço situada abaixo do occipício. 2. Norma social. 
Ave pernalta corredora que se assemelha à avestruz. 
Senão, dificuldade. 3. Sobre (prep.). Provida de asas. 
Terceira nota da escala musical. 4. Resguardar. 5. Pes-
coço. Untar com óleo. 6. Vazia. Gracejar. 7. Que se 
paga ao ano. Reputação. 8. Que se irrita com facilida-
de. 9. Troça. Planta gramínea. Medida itinerária chine-
sa. 10. Espaço de 12 meses. Emprega-se para excitar 
ou animar (interj.). Claridade que o Sol envia à Terra. 11. 
Cheio até à borda. Zurrar.

vErtIcAIs: 1. Relação dos artistas que constituem 
uma companhia teatral ou de cinema. Enfurecer. 2. E 
não. Instrumento musical, de sopro, de forma ovoide e 
timbre semelhante ao da flauta. 3. 21.ª letra do alfabeto 
grego. Categoria. Aqueles. 4. Cincho. Serve-se de. 5. 
Contr. da prep. de com o pron. pess. ele. Mistura de 
substância resinosa com uma matéria corante, para fe-
char garrafas, cartas, etc.. 6. Folhoso. Género de plan-
tas iridáceas de flores aveludadas. 7. Adeleiro. Suster-
-se e deslocar-se no ar. 8. Centésima parte do hectare. 
Barrete mourisco. 9. A unidade. Estendal. Preposição. 
10. Câmara pequena que se destina aos atores, nos 
teatros. Borras. 11. Empunhar. Enraivecer-se.

SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONtAIs: 1. Ileso, Inama. 2. Minuta, Unir. 3. Joana, Dar. 4. Por, Sonoro. 5. Oro, 
Tirou. 6. Pé, Treta, Na. 7. Soada, Bar. 8. Grimpa, Pau. 9. Nos, Odiar. 10. Alar, Educar. 
11. Rolão, Olaia. vErtIcAIs: 1. Imã, Opugnar. 2. Li, Pré, Rolo. 3. Enjoo, Sisal. 4. 
Suor, Tom, Rã. 5. Ota, Trapo. 6. Ansiedade. 7. Aorta, Ido. 8. Nu, Noa, Paul. 9. Andou, 
Barca. 10. Miar, Nau, Ai.11. Arrolar, Era.

OUT OF THE FURNACE

tudo por justiça
Não existem valores imutáveis na vida: há os 

que escolhemos preservar, e aqueles que os 
capítulos inesperados modificam. Repleto de uma 
violência justificável, o novo longa de Scott Coo-
per (Coração Louco) discute o limiar tênue entre 
a justiça e a vingança e revela o poder das circuns-
tâncias para transformar o ponto de vista do ser 
humano. Convence.
em tudo por justiça, russell Haze (christian Bale) 

é um homem comum que desdobra seu tempo em 
uma jornada dupla de trabalho para subsidiar a vida 

com a namorada Lena (Zoe saldana) e pagar as dí-
vidas de jogo contraídas pelo problemático rodney 
(Casey Affleck), seu irmão caçula que se recusa a le-
var uma vida comum.
a trajetória dos dois é transformada drasticamente 

após o encontro de ambos com a morte. enquanto 
russell paga suas dívidas com a sociedade na cadeia 
por ter provocado um acidente de carro que matou 
uma mulher e uma criança, rodney passa uma tem-
porada como soldado do exército americano em mis-
são no iraque, onde também pagará penitências emo-
cionais pela vivência da guerra.
A primeira metade do filme acompanha o desenvol-

vimento dos antagonismos entre russell e rodney. 
do retorno da cadeia, russell se esforça para colocar 
a vida nos eixos e sai em busca de um novo emprego. 
rodney, no entanto, reforça o sentimento de inade-
quação à pacata cidade onde vivem e passa a fazer 
lutas clandestinas para ganhar dinheiro. neste sub-
mundo da violência ele encontrará Harlan degroat, 
chefe de um cartel de drogas e rinhas humanas cuja 
paixão pela agressividade sobrepõe sua noção de es-
crúpulos.
Embora o título do filme em português sugira uma 

busca pela justiça, seu enredo está repleto de histó-

rias orientadas pela vingança, uma em consequência 
da outra, desencadeando o efeito dominó que percor-
re a trama. além desse fato, não há grandes surpresas 
em tudo por justiça, o que não se revela um elemen-
to tão prejudicial.

Às vezes, mas somente às vezes, vai parecer que os 
acontecimentos são muito simples de serem resolvi-
dos no filme, o que incomoda um pouco. A direção 
de scott cooper é bastante linear e concentra toda a 
tal “perseguição” para o fim do rolo. Ainda assim, o 

espectador vai se sentir atraído e compadecido pela 
eterna batalha de russell para encaixar seu irmão no 
mundo comum.
as cenas de briga vividas por rodney dentro das 

arenas clandestinas são bem reais. Você certamente 
vai ter uma sensação de clube da Luta nesses mo-
mentos, com aquele bando de homens sujos e vio-
lentos berrando em volta do embate em um casarão 
sombrio e abandonado. aviso: se pancadaria real e 
sangue te chocam, cuidado. Este filme tem violência 
de sobra.
as brigas são bem coreografadas e a atuação de 

Casey Affleck é convincente nesses pontos. As inter-
pretações, inclusive, são um grande diferencial: Bale, 
Willem defoe (anticristo) e Zoe têm um bom de-
senpenho em seus papéis, mas o grande destaque vai 
para Woody Harrelson (o povo contra Larry Flynt), 
como o inescrupuloso degroat.
Sóbrio e realista, Tudo Por Justiça pode não 

surpreender tanto com sua trama, mas é bem-su-
cedido ao discutir as formas antagônicas de seus 
personagens enxergarem a vida, além de abordar 
com sutiliza a transformação do homem através 
das circunstâncias.
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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
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Camélia
Linda camélia frondosa

Que enchia toda de rosa
Ao chegar a Primavera
Era o mais belo quadro

Que existia no adro
Da casa onde eu nascera.

Pétalas de várias cores
Que caiam das flores

Formando o mais belo manto
Fazem-me hoje inda lembrar

A camélia singular
De que sempre gostei tanto.

Dava lar aos passarinhos
Que lá faziam seus ninhos
Brotando vida e esperança

Dava sombra no Estio
Essa camélia era o brio

Dos meus tempos de criança.

Camélia de flor tão Linda
Que eu recordo ainda

Com muito afecto e prazer
Num ressurgir de emoções

Suaves recordações
Tão gratas de reviver. 

Refrão:
Camélias são pergaminhos

No jardim ou no quintal
De aspecto tão delicado

Espalhados por todo o lado
No nosso Portugal.

Recordações e saudades
Eu tenho-as em cada dia
As camélias que desejo

Há muito tempo não vejo
Só me causam nostalgia!...

Euclides Cavaco

guerra
Guerra que tanto mal faz

Enquanto existir
Não haverá paz

Guerra, és o mal do mundo
Se não terminares

Destróis tudo até ao fundo

Não sei quem tem razão
Desejava que todos fossem amigos

E dessem suas mãos

Que haja paz e união
Em todo o mundo

São meus votos, do coração

Guerra que tudo destróis
Há quem de ti goste
Por ficarem heróis

Até ganham medalhas
Pelas suas façanhas

E muitas vezes só fazem patranhas 
Ana Irpic

Como uma lenda, a figura tutelar de D. Antó-
nia Adelaide Ferreira, a Ferreirinha, domina 

a crónica fantástica do Douro e do vinho do Por-
to. Filha, neta e bisneta de negociantes de vinhos, 
nasceu em 1811, casando-se em primeiras núpcias 
com um primo direito, António Bernardo Ferrei-
ra. 
casamento curto e pouco feliz: antónio Bernardo 

morreu aos 32 anos, deixando praticamente todo o 
património da família onerado por hipotecas e alca-
valas. É aqui que começa a história da prodigiosa 
‘Ferreirinha da régua”. com mão de ferro, d. antó-

nia endireita as coisas: resgata dívidas, renova quin-
tas, recupera terras. em meia dúzia de anos, torna-se 
a proprietária de um “império” que integra 25 quin-
tas, mil trabalhadores e, nos seus melhores anos, uma 
produção de quatro mil pipas de vinho.
Pelo meio ficara um primeiro episódio célebre: 

como o marechal Saldanha quisesse casar um filho 
seu com Maria d’Assunção, filha de D. Antónia, que 
contava apenas doze anos de idade, a senhora disse 

antónia ferreira
FIGURAS DE PORTUGAL:

que não, bateu o pé, e quando o despótico marechal 
fez avançar um bando de sequazes possivelmente 
para raptarem a criança, a Ferreirinha abalou para 
espanha e depois para Londres, onde se manteve du-
rante três anos. Mas, da galiza, desfechara potente 
ferroada no Saldanha: o “Protesto de Vigo’”, panfleto 
virulento, viria a circular pelo país como denúncia 
dos desmandos da nova aristocracia liberal. 
se o seu triunfo nos negócios é impressionante, o 

papel que assumiu na história do vinho do porto é in-
comparável. A sua influência estendeu-se muito para 
lá das margens do rio: mandou construir hospitais, 
estradas e as caldas do Moledo devem-se a sua inspi-
ração. e, para que não faltasse o perfume da tragédia 

a sua vida aventurosa, d. antónia até sobreviveu ao 
desastre fluvial que vitimou o seu grande amigo Ba-
rão de Forrester, porque as crinolinas (saias de balão) 
muito em voga na época não deixaram que ela se afo-
gasse nas águas revoltas do douro...
Morreu aos 85 anos, legando à posteridade o maior 

empório português ligado à produção e comércio do 
vinho do porto.
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JOEL NETO

REGRESSO A CASA: UM DIáRIO AÇORIANO

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

os turistas pasmando do ConVés

TERRA CHÃ, 10 DE FEVEREIRO DE 2014
Escrevo para os jornais há tempo suficiente para sa-

ber o que valem estas coisas. Às vezes é apenas a visão 
genérica de uma publicação, outras até a visão gené-
rica de uma pessoa só. não obstante, soube-me bem. 
a revista “Ler” fez um especial sobre “Mau tempo 
no canal” e colocou-me entre outros seis “autores 
ilustres” dos açores a juntar a nemésio, ao lado de 
antero, natália, cristóvão de aguiar, onésimo teotó-
nio de almeida e joão de Melo. Faltam lá um monte 
de ilustres de várias gerações: daniel de sá e Álamo 
oliveira, emanuel Félix e dias de Melo, Martins gar-
cia e Fernando aires, urbano Bettencourt e Vamberto 
Freitas, pedro da silveira e ivo Machado, rui Macha-
do e Mário cabral, nuno costa santos e alexandre 
Borges, dinis Borges e Victor rui dores e Madale-
na Férin e santos Barros e Leonardo sousa e tantos 
outros. Não me fingirei indiferente, porém. Eu nunca 
quis muito mais da vida do que ser um escritor açoria-
no. português, sim, mas português dos açores. Mais 
do que isso: açoriano. ser considerado válido como 
tal coisa, nas melhores publicações, tem o seu quê de 
pacificador. E fingir-me superior a isso, na presunção 
de que um escritor se deve comportar assim ou assado, 
seria trair aquilo que me funda: como homem e como 
criador também. Fechámos o fim-de-semana com “12 
anos escravo”, de steve McQueen, e voltámos para 
casa com os nervos em franja, à procura da primeira 
discussão. o que ali inquieta, mais uma vez, não é tan-
to a crueldade como a maldade.  por outras palavras, 
não é a personagem de Fassbender, um alcoólico lou-
co, que mais inquieta: é a de cumberbatch, um ho-
mem bom que “por via das circunstâncias” é também 
esclavagista. 
aí, mais uma vez, se encontra o Mal. 
e aí se encontra também a chave para perceber o que 

eram muitos escravos, e aqueles escravos em parti-
cular: simples ferramentas, categoria abaixo ainda da 
dos animais. Bater-lhes, no fundo, era lateral.

TERRA CHÃ, 11 DE FEVEREIRO DE 2014
Chateaubriand, Mark Twain, Charles Darwin, Her-

man Melville. E John Updike, pois claro:

AÇORES

grandes navios verdes
eis que navegam

ancorados, para sempre;
sob as águas

enormes raízes de lava
prendem-nos firmes
a meio do atlântico

ao passado.

os turistas, pasmando
do convés,

proclamam aos guinchos lindas
as encostas malhadas

de casinhas
(confettis) e

doces losangos
de chocolate (terra).

Maravilham-se com
os campos graciosos

e os socalcos
feitos à mão para conter

os modestos frutos
das vinhas e das árvores

importadas pelos
portugueses:

paisagem rural
vindo à deriva
de há séculos;

a distância

amplia-se.
o navio singra.

outra vez a constante
música alimenta

um vazio à popa,
os açores sumidos.

o vácuo atrás e o vácuo
à frente são o mesmo.»

John Updike, trad. Jorge de Sena

TERRA CHÃ, 12 DE FEVEREIRO DE 2014
o V. chamou-me “de direita”. Foi na brincadeira, 

como entre nós é comum, mas em todo o caso permi-
tiu-me explicá-lo ao resto da audiência. É evidente que 
eu não sou de direita. entre ter um gozo particular em 
invectivar o discurso redondo de alguma esquerda e 
ser de direita vai alguma distância. 
e discordar do modelo de desenvolvimento em vigor 

nos açores e ser de direita vai outra ainda. preocupa-
-me a desigualdade social.  alguém que se preocupa 
com a desigualdade social nunca poderia ser de direi-
ta. de resto, grassa por aí demasiada ignorância ideo-
lógica – incluindo no seio dos partidos, e em especial 

no dos do chamado “arco da governação”. usei ontem 
a palavra brindeira. tudo nela é belo, mas nada como 
a memória.

TERRA CHÃ, 13 DE FEVEREIRO DE 2014
Há trinta anos que William Hurt beijou raul julia no 

filme “O Beijo da Mulher-Aranha”, por sinal uma co-
-produção brasileira. Que hoje ainda possamos andar 
aí a celebrar neste êxtase o beijo gay de uma teleno-
vela da globo – “amor À Vida”, emitida pela sic – 
não é apenas desconcertante: chega a ser cómico. se a 
globo não conseguiu importar antes para a tV a mais 
banal expressão de afecto entre duas pessoas, sendo 
estas duas pessoas homossexuais, é porque o seu pú-
blico, apesar de todo aquele transando-o-corpo-numa-
-boa, permanece profundamente conservador. e, se o 
permanece, isso também diz alguma coisa sobre os 
esforços feitos pelas telenovelas para que deixasse de 
sê-lo e o grau de compromisso dos profissionais des-
tas para abolir tabus absurdos. Beijos gay, na segunda 
década do século XXI, já não são notícia: são marke-
ting. nas telenovelas brasileiras como nas telenovelas 
portuguesas ou noutro palco qualquer. já não é a abo-
lição de barreiras que está em causa, mas a chamada 
de atenção sobre determinado “produto”. e o efeito, 
na verdade, acaba por ser exactamente o contrário ao 
reclamado. Tão grande alegria pela desmistificação de 
um beijo entre duas pessoas só remistifica o beijo entre 
essas duas pessoas. só cria solenidade em torno dele – 
só lança entre os telespectadores a impressão de que, 
se tantos o são ainda, não será assim tão descabido 
ser-se “contra”.tanto melhor, claro: nesse caso, pode-
remos tornar a vender a beijoca daqui a uns tempos. 
a ignorância, quando se cruza com a efabulação, vira 
pouco menos que a Hidra de Lerna: um monstro de 
hálito venenoso e muitas cabeças, a que, sempre que 
se corta uma delas, logo nascem mais duas. Há aler-
ta vermelho para os açores, em função da passagem 
de uma tempestade com ventos fortes (fortíssimos, na 
verdade) – e, entre telefonemas, e-mails e mensagens 
de Facebook, já me contactaram dezenas de amigos, 
demonstrando a sua terna preocupação. Há pouco es-
crevi no Facebook, com alguma ironia: “Contem a 
nossa história.” Levaram-me a sério, e então tive de 
esclarecê-los. Há-de haver estragos, como sempre.  
Mas, como sempre também, e com poucas excepções, 
este povo acordará amanhã e olhará para o que estiver 
destruído e reconstruirá aquilo que tiver de ser recons-
truído e cozinhará uma alcatra para o jantar, que de 
resto comerá a rir.  salvo tragédias esporádicas, que 
infelizmente podem ocorrer em qualquer altura do ano 
– e que muitas vezes ocorrem até com condições mui-
to menos graves do que esta, desde logo porque não se 
verifica o cuidado que há em momentos como este –, 
isto é pouco diferente de um dia normal.  na verdade, 
os nossos amigos de além-mar preocupam-se mais do 
que a maioria de nós. e quem de nós se preocupa tan-
to como eles é porque tem problemas específicos para 
resolver: barcos para amarrar, animais para arrecadar, 
telhados para proteger. são, felizmente, uma mino-
ria, embora mereçam a nossa preocupação. e, mesmo 
assim, muitos deles farão a sua alcatra também – e, 
como nós, comê-la-ão rindo.
http://www.facebook.com/neto.joel
http://www.joelneto.com/

Armenia Teixeira
Advogada

 o’hAnlon SAnderS teiXeirA
3187, rue Saint-jacques, bur. 101

montreal, Qc, h4c 1g7
a.teixeira@ostavocats.ca

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

pierrefonds, Qc, h9h 3m8
fax: (514) 624-8632
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HÉLIO BERNARDO LOPES

eCos

Na sequência das NOTAS de Joaquim Jorge, 
vi escapulirem-se-me os ecos que agora dou 

a conhecer, muito cimentados nos mui excecionais 
textos, SOCIALISMO DE MÃO ESTENDIDA 
e UM PAÍS MAIS POBRE, SEM CONFIANÇA 
NO GOVERNO E COM MAIS CORRUPÇÃO, 
respetivamente, de Baptista-Bastos e Rosa Mon-
teiro.

também eu, e com uma frequência que vem aumen-
tando, venho perdendo o gosto pela temática política, 
mormente ao redor da fantástica pantomina em que 
se tornou a intervenção da atual Maioria. infelizmen-
te, com a dolorosa, mas esperada, tolerância do presi-
dente cavaco silva. simplesmente, eu nunca duvidei 
de que esta seria a realidade. como pude já escrever, 
apercebi-me dos primeiros contornos deste rumo aí 
pelo meio da década de oitenta do passado século e 
por via de conversas com conhecidos que eram do 
patamar leigo mais elevado do ambiente católico.

nunca duvidei, por um só momento, que com este 
governo, para mais apoiado pelo presidente cavaco 
silva – podia ser um outro, desde que oriundo da área 
conservadora – de um modo quase sem limites – sa-
bia-se que iria ser assim –, não nos faltariam medidas 
sem nexo e sem base humanista mínima. destruir, 
por completo, a estrutura do estado social era, e con-
tinua a ser, o objetivo central dos partidos da atual 
Maioria. ninguém pode hoje dizer que desconhecia, 
porque tal foi dito e escrito à saciedade, exceto no 
curto período da campanha eleitoral.

É, pois, expectável que continuem a ter lugar no-
vos cortes em 2015, a que se seguirão, naturalmente, 
os dos anos seguintes. e lá estão as tão verdadeiras 
palavras do general amadeu garcia dos santos, na 
sua entrevista de há uns dias: aguentámos a ii re-
pública tranquilamente. É a verdade! uma verdade 
que, como se vê, continua hoje presente, tal como 
no-lo diz Baptista-Bastos naquele seu texto: as coisas 
possuem um sentido menos oculto do que aparentam, 
porque mesmo que passos perca as eleições, qual o 
plano de seguro? e, de facto, agora que se sabe da 
destruição das reformas a muito curto prazo, o que 
nos tem a dizer o ps, de seguro ou de um qualquer 
outro? nada! simples denúncias e protestos, mas 
nunca o assumir de garantias aos portugueses.
tal como se dá com joaquim jorge, também o dia a 

dia da generalidade dos portugueses é sempre tenso e 
desassossegado. Fazem pouco os portugueses, até no 
ato da escolha eleitoral, mas não param de ver crescer 
a sua revolta íntima perante a desgraça que lhes caiu 
em casa, em boa medida pelo poder de decisão que o 
sistema político democrático lhes veio proporcionar.
claro que o país pobre e dependente que o governo 

deseja pode até estar melhor, mas os portugueses es-
tão muito pior, como muito bem salienta rosa Mon-
teiro. para já não referir que quando os abusos são o 
normal, a regra, e não a exceção, é muito difícil dei-
xar de falar de política, vendo diariamente suceder 
ultrajes, tropelias.
e quem não se deu já conta de que este país está 

cheio de vândalos e, o pior de tudo, estes vândalos 
estão protegidos? uma situação que se mostra com-
pletamente ligada à triste realidade de observar que 
o (dito) socialismo moderno é uma monstruosidade 
prescrita. uma realidade muito bem analisada num 
texto de alfredo Barroso, há (uns) dois anos: a cri-
se da esQuerda europeia, como nos refere 
naquele seu texto Baptista-Bastos.
diz-nos joaquim jorge que uma sociedade não al-

cança nunca a plena liberdade sem que os cidadãos 
de um país tenham a perceção que há justiça e se cas-
tiga quem comete crimes. Mas será isto uma realida-

de válida em portugal? convém aqui ter presentes as 
palavras de garcia dos santos, atrás referidas: aguen-
támos a ii república tranquilamente. É um tema so-
bre que num qualquer dia passado, talvez até já bem 
distante, me levou a definir a maneira portuguesa de 
estar na vida: não viu, não ouviu, não sabe, não pen-
sa, obedece. ou, de outro modo: o português não é, 
está.
nós, quatro décadas depois da revolução de 25 

de abril, não vivemos numa sociedade livre, por-
que uma sociedade livre tem que ser uma sociedade 
equitativa, digna e genuinamente democrática. nós 
limitamo-nos a praticar, com civismo, mas crescen-
temente sem esperança nem interesse, a prática elei-
toral. depois, é a vida que corre, sempre com uma 
atitude que não é assim tão distante da assumida pela 
generalidade dos portugueses que sempre conheci. e 
de um modo que é muito geral. e porquê? porque o 
português não é, está.

À beira dos meus sessenta e sete anos, desde qua-
se sempre atento à coisa político-social, não recor-
do uma época tão perigosa para portugal e para os 
portugueses como a atual. a vivência do nosso re-
gime constitucional e do nosso sistema político per-
mitiram que se impusesse o pior que os portugueses 
têm enquanto entidade coletiva: são, no plano indivi-
dual, essencialmente bons e generosos, mas portam-
-se mal no plano coletivo, tendo tido o azar de não 
possuírem um sentimento forte de promoção do bem 
comum através de uma distribuição justa da riqueza 
que conseguem criar. discordando de Maria Filome-
na Mónica em quase tudo, eu creio que lhe assistiu 
razão quando um dia referiu ser sua impressão que a 
admiração dos portugueses por salazar resultará do 
reconhecimento da sua insuperável honestidade. in-
felizmente, a nossa realidade social é a inversa e de 
um modo assustadoramente generalizado.
Disse-me um amigo meu, numa noite de 1998, no 

interior do seu carro, aqui bem perto de minha 
casa, que (em Portugal) quem é honesto é quem 
se lixa. No fundo, o mesmo que um advogado meu 
amigo defendeu um dia numa conversa telefónica 
entre os dois: que é que tu julgas, ó Hélio, o mal 
triunfa sempre. 
O grande mal – ou bem – de cada um são os ge-

nes, porque nem todos os estômagos toleram tudo. 
Parece que acabam por influir no próprio cére-
bro. Uma chatice, num país como Portugal. 
Uma chatice!

JORGE CORREIA

ambição

O nome Carlos Tavares muito provavelmente 
não traz qualquer ideia à mente do amigo lei-

tor, contudo ele é a pessoa perfeita e atual para o 
tema que se pretende tratar: AMBIÇÃO!

carlos tavares iniciou esta segunda-feira, 31 de 
Março, uma das mais destacadas posições, e conse-
quentemente tarefas, no mundo automóvel europeu: 
ceo (administrador/diretor executivo) do grupo psa 
peugeot citroen. carlos tavares era o número dois 
do grupo renault, e contrariando o que seria a opção 
mais tranquila, escolhe abandonar o grupo renault e 
o seu mentor de há vários anos (carlos goshn, ceo 
da renault) para tomar o leme do grupo psa, segun-
do maior grupo automóvel europeu, que enfrenta uma 
grave crise e que necessita urgentemente de regressar 
aos lucros. a tarefa é de tal forma hercúlea que a im-
prensa estrangeira em geral, e neste caso particular a 
Bloomberg (agência de notícias), num artigo de Ma-
thieu rosemain publicado a 6 de Março do corrente, 
afirmava de forma quase irónica que Carlos Tavares 
deveria ser o único a achar-se “a pessoa com mais 
sorte no mundo” ao acordar ir para o grupo psa, co-
mentário que o próprio carlos tavares havia proferido 
durante o último salão do automóvel de genebra. efe-
tivamente espera-o uma tarefa hercúlea, trazer o grupo 
psa de volta aos lucros ao mesmo tempo que o grupo 
tem que se afirmar num mercado cada vez mais global, 
competitivo e dinâmico. em linguagem de negócios, 
tarefa hercúlea significa tomar e implementar muitas 
decisões difíceis, muitas decisões que com certeza não 
agradarão a muitos. para estar apto a esta tarefa, não 
só são necessárias aptidões técnicas como também ap-
tidões de personalidade, como inteligência, força, fir-
meza, perseverança, competência, e... ambição, entre 
outras! ambição e competitividade (trataremos desta 
num futuro artigo) são duas características de persona-
lidade com as quais a cultura portuguesa em geral tem 
dificuldades em viver. O escritor Miguel Torga afir-
mou que socialmente somos “uma coletividade pací-
fica de revoltados” à qual eu acrescentaria “sem visão 
nem ambição”. ambição de que falo não é a ambição 
mesquinha de dar ares de riqueza e superioridade em 
relação ao vizinho do lado. Falo sim da ambição mo-
bilizadora de querer fazer algo que traga impacto po-
sitivo ao seu redor. Falo da ambição que inspirada por 
uma visão e orientada por bons princípios humanos 
eleva o individuo e a coletividade. a ambição por si 
só não é boa nem má, os princípios que a orientam é 
que tingem o caráter da ambição. sem ambição damos 
lugar à estagnação. estagnação oprime e mata o espí-
rito humano, dando terreno à mediocridade e ao opor-
tunismo na sociedade. O filósofo Heraclitus afirmou 
que “grandes resultados exigem grandes ambições”. 
portugal precisa de grandes resultados, e a diáspora 
por arrasto também! carlos tavares, assim como tan-
tos outros mais ou menos conhecidos, independente-
mente doutros aspetos, dão um exemplo de ambição 
abraçando a dificuldade como um desafio, atirando-se 
de cabeça para desafios que têm o potencial de suces-
so que ninguém poderá contestar. associado a este su-
cesso vêm o prestígio e a estima, aquelas mais valias 
abstratas, imateriais mas de valor considerável, não só 
no seio do mundo mas também a nível individual, pois 
alimentam o ciclo da ambição impulsionando o ser hu-
mano para novos patamares mais elevados.
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riCardo araújo pereira entreVista... 
riCardo araújo pereira
RICARDO ARAÚJO PEREIRA

“Parece que está tudo bastante mais ou menos”, 
diz Ricardo Araújo Pereira, na autoentrevista pu-
blicada na Edição Especial de aniversário da VI-
SÃO.
ricardo araújo pereira é um dos mais proeminentes 

humoristas surgidos na segunda metade do terceiro 
trimestre da primeira década deste século. colunista 
da VisÃo há cerca de dez anos, deixou de ter coi-
sas para dizer há mais de sete. preocupa-se com a 
gestão inteligente da sua imagem, para não cansar o 
público, e por isso mantém apenas um programa na 
tsF que também passa várias vezes na tVi 24, uma 
rubrica diária na rádio comercial, está prestes a es-
trear um programa na tVi de segunda a sexta com 
um compacto ao sábado e, nos intervalos dos progra-
mas, também aparece em anúncios. nesta entrevista 
exclusiva, volta a mostrar que é muito mais do que 
apenas uma cara bonita. 

Ricardo, já reparou na tendência que estas auto-
-entrevistas têm para redundar no mais aborreci-
do cabotinismo?
estava precisamente a pensar nisso, ricardo. essa 

observação é muito perspicaz. antevejo uma exce-
lente entrevista.

Obrigado. Mas acha que o facto de estarmos a 
reconhecer que as auto-entrevistas são ridículas 
vai impedir que esta se torne ridícula?
não, mas as pessoas acreditarão mais facilmente 

que se trata de um ridículo intencional, depois de ter-
mos feito esta desconstrução que reputo de extrema-
mente moderna.

Qual foi a pergunta que nunca lhe fizeram?
essa não é uma delas, curiosamente. já me pergun-

taram muitas vezes qual foi a pergunta que nunca me 
fizeram. É difícil responder, na medida em que o uni-
verso de questões que nunca me foram colocadas é 
muito mais vasto do que o daquelas a que já tive de 
responder. Mas nunca me perguntaram, por exemplo, 
qual é o piB do Bangladesh.

Qual é?
747,34 dólares per capita.

Incrível. Como é que se definiria?
Em princípio, não me definiria, na medida em que 

sou demasiado complexo, como sabe. Mas, em traços 
muito gerais, posso dizer-lhe que sou forte no jogo 
aéreo e nas desmarcações, e tenho alguma facilidade 
em jogar de costas para a baliza, embora me falte ca-
pacidade de explosão.

É capaz de identificar o seu maior defeito?
agradeço que me faça essa pergunta, porque me dá 

a oportunidade de responder de uma forma que julgo 

ser inédita. normalmente, os entrevistados dão uma 
de duas respostas a esta pergunta: ou apontam um 
defeito menor (em geral, a teimosia), ou conseguem 
transformar o seu maior defeito num defeito dos 
outros (por exemplo: confiar demais nas pessoas). 
gostaria então de dizer que, da vasta lista de defeitos 
que a minha personalidade me coloca à disposição, 
hoje escolho estes: sou preguiçoso e guardo rancores. 
sempre são dois pecados mortais. gostava muito de 
juntar a luxúria, mas não pratico tanto quanto dese-
jaria.

Qual é o seu tipo de humor?
Mais uma vez, vou ser polémico. o meu tipo de hu-

mor é o que tem como objectivo fazer rir. está cada 
vez menos em voga, parece-me. o riso tem má repu-
tação e, por isso, há duas grandes escolas de comédia 
que tentam reformá-lo. a primeira é a escola da Miss 
universo, formada por humoristas que desejam um 
mundo muito lindo. pretendem endireitar o mundo 
através do poder infalível das piadas. rir, sim, mas 
só se o riso tiver uma utilidade prática qualquer, se 
servir um objectivo considerado importante por um 
pequeno Zhdanov ou goebbels . caso contrário, riso 
é parvoíce. Há que educar as pessoas, dar-lhes lições 
de moral e aplicar-lhes o correctivo que merecem. o 
extraordinário poder do humor, que ingénuos como 
eu relativizam, está bem documentado historica-

mente. todos recordamos a piada que 
acabou com a escravatura, a rábula de 
vaudeville que deu o direito de voto 
às mulheres, o programa cómico que 
determinou o fim da Segunda Guerra 
Mundial...

Que taxinomia curiosa. E qual é a se-
gunda escola?
agradeço o seu interesse. Ficaria sur-

preendido com a quantidade de gente 
que considera entediante ouvir-me fa-
lar sobre o poder da comédia. a segun-
da escola é a do anti-humor. o humor 
está muito visto. o que tem graça é não 
ter graça. até porque o riso é parvoíce. 
chaplin, groucho Marx e Woody allen 
estavam a ver mal as coisas. Há dias, li 

um crítico elogiar um programa cujo autor “se tinha 
esforçado por não fazer piadas”. imagino o esforço 
requerido por essa dura tarefa.

Como vê a actual situação do País?
Vejo com alguma esperança. o governo diz que o 

país está melhor, o que é óptimo, embora as pessoas 
estejam piores, o que é péssimo. Fazendo a média 
entre o estado do país e o das pessoas, o resultado é 
razoável. ou seja, parece que está tudo bastante mais 
ou menos. não é mau.

Qual é a sua opinião sobre a co-adopção?
sou a favor para todos os tipos de casal, menos para 

os que incluam parlamentares. as crianças precisam 
de um ambiente estável, e um parlamento que come-
ça por aprovar uma lei para vir a chumbá-la meses 
depois é formado por pessoas instáveis, que não têm 
maturidade para criar uma criança. ao contrário do 
que algumas pessoas defendem, acredito que ser de-
putado não é um desvio nem uma aberração, e até jul-
go que os deputados deveriam poder casar. Mas creio 
que a nossa sociedade ainda não está preparada para 
que certos deputados possam adoptar crianças. Bas-
ta pensar no estigma social sofrido por uma criança 
que, na escola, dissesse ser criada por um destes de-
putados.

Finalmente, Ricardo, o que levaria para uma 
ilha habitada?
Um tigre, porque prefiro ilhas desertas.

bloQueio Central
AUGUSTO MACHADO

O Mundo está cheio de pessoas com boas in-
tenções. E, então, em vésperas de eleições, 

todos os políticos prometem mundos e fundos 
para obterem votos. 
Refiro-me ao PSD e PS. Lembro-me quando o PS 

de Mário soares se aliou ao então ppd, formando 
aquilo a que se apelidou, desde então, como o Bloco 
central. 
este centralismo, na opinião de muitos, de incidên-

cia parlamentar nunca foi desfeito apesar de, oficial-
mente, ter aguentado pouco mais do que dois anos. 
Havendo ou não alianças, ps e psd têm permane-

cido juntos e de braço dado no poder democrático 
que portugal conhece desde o 25 de abril. juntos, 
com os mesmos protagonistas, mais ou menos coli-
gados que, para muitos, são o verdadeiro Bloqueio 
central do nosso país.
não há qualquer vislumbre de surpresa na ação 

partidária do Bloqueio central. 
os únicos atos surpreendentes são as revelações da 

pior espécie: o escândalo e o compadrio, o jogo do 
faz de conta com a vida das pessoas, as mentiras dos 
patológicos mentirosos e as promessas que nunca 
cumprem. para muitos, o nosso querido portugal, 
infelizmente, só interessa por ser o país onde não 
escolheram nascer mas onde, desafortunadamente, 
acabam por viver. 
O Bloco Central de 83-85 não defraudou as expec-

tativas de quem sentia na pele a degradação econó-
mica e social do país, a crescente taxa de inflação, 
os elevados índices de desemprego, os despedimen-
tos, os salários em atraso e o regresso da fome.
nos dias de hoje e perante os mesmos problemas, 

a receita da solução central é semelhante: a negocia-
ção da dívida com o FMI para restaurar a confiança 
dos mercados internacionais. 
a relação do Bloqueio central com menos ou mais 

poesia ou prosa é basicamente a mesma: nada mu-
dou, é previsível quanto baste ou mesmo quando 
josé rodrigues dos santos da rtp, convoca o peso 
da história recente josé socrates, (o ex-pM que gas-
tando aquilo que não tinha arrastou o país para uma 
ruína financeira) para ser entrevistado, após este 
ter regressado de Paris onde foi estudar Filosofia, 
possivelmente para tentar compreender os erros que 
cometeu na governação do país. 
Mesmo quando o cavaco silva fez apelo à união 

do centro aquando da polémica demissão “irrevogá-
vel” de paulo portas. Mesmo com o convite para o 
chá das 5 de passos coelho a antónio josé seguro, 
na semana das “divergências insanáveis”- em que 
tudo ficou na mesma...
É evidente que o Bloqueio central está condenado 

a entender-se, não é preciso chamar por eles na lei-
tura da história do amanhã. 
a taxa de risco de pobreza em portugal, segundo 

dados do INE, aumentou para 18,7%, ou seja, há 
quase 2 milhões de pessoas em risco de pobreza ex-
trema. 
o líder do ps, na convenção ”novo rumo para 

portugal”, já se desvinculou da reposição dos salá-
rios e das pensões para os níveis de 2011. 
Nada de novo... Como em 1983, tudo foi desblo-

queado.
Será que a maioria dos portugueses ainda não 

se apercebeu que a relação do Bloqueio Cen-
tral com ou sem poesia ou prosa é basicamente 
a mesma, é previsível quanto basta, o objetivo 
é o PODER... Há dias, um leitor num artigo de 
opinião escreveu: “Via-sacra para a escravidão. 
Esta política de terra queimada resulta de uma 
execrável subserviência para com os credores in-
ternacionais, em detrimento do depauperado e 
sufocado povo português, que está a sofrer as ne-
fastas consequências de uma obstinada política e 
austeridade que conduziu o país para um abismo 
sem fundo”
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mAjor leAgue Soccer (uSA)

P Equipa J V E D GM  GS P

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

grupo eSte

P Equipa J V E D GM  GS P

1-FC Dallas 4 3 1 0 9 5 10
2-Real Salt Lake 4 2 2 0 8 4 8
3-Vancouver W. 4 2 2 0 7 3 8
4-Seattle Sounders 4 2 0 2 5 4 6
5-Chivas USA 4 1 2 1 6 7 5
6-Colorado Rapids 3 1 1 1 5 4 4
7-Portland Timbers 4 0 2 2 3 6 2
8-LA Galaxy 2 0 1 1 1 2 1
9-SJ Earthquakes 3 0 1 2 4 6 1

grupo oeSte

2-2  D.c. - chicago
1-1  philadelphia - montreal
2-3  colorado - Kansas city
2-1  vancouver - Houston
2-1  fc Dallas - portland
3-0  real salt lake - toronto fc
1-2  seattle - columbus
1-2  san jose - New England
1-1  New york - chivas usA

reSultAdoS
sábADO, 5 AbrIl DE 2014
15:00  portland - seattle
16:00 montreal - New york
17:00 chicago - philadelphia
18:00  columbus - toronto fc
18:30  vancouver - colorado
19:00  D.c. - New England
20:00 Houston - fc Dallas
20:30  sporting Kc - real salt lake

DOmINgO 6 AbrIl DE 2014
15:00  chivas usA - los Angeles

4ª jornAdA

DANIEL LOUREIRO

 P J V E D
1-liverpool 71 32 22 5 5
2-chelsea 69 32 21 6 5
3-Man. City 67 30 21 4 5
4-Arsenal 64 32 19 7 6
5-Everton 60 31 17 9 5
6-Tottenham 56 32 17 5 10
7-Man. United 54 32 16 6 10
8-Southampton 48 32 13 9 10
9-Newcastle 46 32 14 4 14
10-Stoke City 40 32 10 10 12
11-West Ham 37 32 10 7 15
12-Aston Villa 34 31 9 7 15
13-Swansea City 33 32 8 9 15
14-Hull City 33 32 9 6 17
15-Norwich City 32 32 8 8 16
16-Crystal Palace 31 31 9 4 18
17-West Bromwich 29 31 5 14
18-Cardiff City 26 32 6 8 18
19-Sunderland 25 30 6 7 17
20-Fulham 24 32 7 3 22

Inglaterra
PremIer league

cAmpeonAtoS europeuS - clASSificAção

 p j v E D
1-Atlético madrid 76 31 24 4 3
2-barcelona 75 31 24 3 4
3-Real Madrid 73 31 23 4 4
4-Athletic 56 31 16 8 7
5-Sevilla 50 31 14 8 9
6-Real Sociedad 50 31 14 8 9
7-Villarreal 49 31 14 7 10
8-Levante 40 31 10 10 11
9-Valencia 40 31 11 7 13
10-Espanyol 40 31 11 7 13
11-Celta de Vigo 36 31 10 6 15
12-Málaga 35 31 9 8 14
13-Granada 34 31 10 4 17
14-Rayo Vallecano 33 31 10 3 18
15-Elche 32 31 7 11 13
16-Getafe 31 31 8 7 16
17-Almería 30 31 8 6 17
18-Osasuna 30 31 8 6 17
19-Valladolid 30 31 6 12 13
20-Real Betis 22 31 5 7 19

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-paris sg 76 31 23 7 1
2-monaco 63 31 18 9 4
3-Lille 57 31 16 9 6
4-Saint-Étienne 54 31 16 6 9
5-Lyon 48 31 13 9 9
6-Marseille 45 31 12 9 10
7-Stade de Reims 44 31 11 11 9
8-Toulouse 44 31 11 11 9
9-Bordeaux 43 31 11 10 10
10-Bastia 40 31 11 7 13
11-Nice 38 31 11 5 15
12-Rennes 37 31 9 10 12
13-Lorient 37 31 10 7 14
14-Nantes 37 31 10 7 14
15-Montpellier 35 31 6 17 8
16-Guingamp 35 31 9 8 14
17-Évian TG 34 31 8 10 13
18-Valenciennes 29 31 7 8 16
19-Sochaux 26 31 6 8 17
20-AC Ajaccio 19 31 3 10 18

França
lIgue 1

 p j v E D
1-juventus 81 31 26 3 2
2-roma 70 30 21 7 2
3-Napoli 64 31 19 7 5
4-Fiorentina 52 31 15 7 9
5-Internazionale 49 31 12 13 6
6-Parma 47 30 12 11 7
7-Atalanta 46 31 14 4 13
8-Lazio 45 31 12 9 10
9-Hellas Verona 43 31 13 4 14
10-Milan 42 31 11 9 11
11-Torino 42 31 11 9 11
12-Sampdoria 41 31 11 8 12
13-Genoa 39 31 10 9 12
14-Udinese 38 31 11 5 15
15-Cagliari 32 31 7 11 13
16-Chievo 27 31 7 6 18
17-Bologna 26 31 5 11 15
18-Livorno 25 31 6 7 18
19-Sassuolo 21 31 5 6 20
20-Catania 20 31 4 8 19

ItálIa
serIe a

 p j v E D
1-b. münchen 78 28 25 3 0
2-b. Dortmund 55 28 17 4 7
3-Schalke 04 54 28 16 6 6
4-B. Leverkusen 48 28 15 3 10
5-VfL Wolfsburg 47 28 14 5 9
6-B. M’gladbach 45 28 13 6 9
7-FSV Mainz 05 44 28 13 5 10
8-FC Augsburg 39 28 11 6 11
9-TSG 1899 36 28 9 9 10 63
10-Hertha BSC 36 28 10 6 12
11-E. Frankfurt 32 28 8 8 12
12-W. Bremen 32 28 8 8 12
13-Hannover 96 29 28 8 5 15
14-SC Freiburg 29 28 7 8 13
15-FC Nürnberg 26 28 5 11 12
16-VfB Stuttgart 24 28 6 6 16
17-Hamburger SV 24 28 6 6 16
18-E. Braunschweig 22 28 5 7 16

alemanha
BundeslIga

impaCto: Chegou o primeiro ponto

O Impacto de Montreal conseguiu conquistar 
o seu primeiro ponto nesta época com um 

empate a uma bola em Filadelfia. O regresso de 
Marco Di Vaio fez bem ao clube azul e preto, este 
marcou aos 81 para conseguir um magro ponto. 
Minutos antes andrew Wenger distinguiu-se pe-

las razões erradas, viu um cartão vermelho por uma 
entrada dura sobre Vincent nogueira. este mesmo 

nogueira tinha aberto a contagem aos 35 minutos 
com um remate forte depois de se ter isolado frente 
a Perkins. 
a primeira parte foi dominada pelo union com 

excelentes oportunidades de golo logo a partir dos 
10 minutos de jogo mas Troy Perkins foi muito efi-
caz. na segunda parte, o impacto esteve um pouco 
melhor mesmo se as melhores oportunidades foram 

do Union com Perkins a ser enorme entre os postes. 
Marco di Vaio foi o jogador montrealense com mais 
oportunidades, tendo uma antes de marcar em que 
correu o campo quase todo como se tivesse outra vez 
20 anos. Wenger é então expulso aos 73 minutos. 
Logo depois, di Vaio consegue o empate depois de 
um belo lance de justin Mapp a meio campo para 
tirar um adversário do caminho, um bom remate de 
di Vaio diretamente para os fundos da rede defendida 
por Zac Macmath. 
Muito mais energia
 o onze montrealense demonstrou muito 

mais energia num jogo onde o estado do relvado era 

muito complicado devido a chuva continua durante 
o encontro. É preciso louvar o clube porque mesmo 
jogando com 10 conseguiu atacar e chegar ao em-
pate, a equipa demonstrou muito caracter. o único 
problema é que a defesa continua a ter muitas difi-
culdades. O sistema defensivo de Frank Klopas não 
se adapta bem ao jogadores disponíveis. neste jogo 
também houve outro problema, o ataque não rematou 

muito à baliza adversária, a não ser di Vaio os outros 
jogadores pouco se aproximar do objetivo. este jogo 
também era o regresso de andrés romero depois da 
suspensão de 3 jogos. 
o próximo jogo é em casa, no estádio olímpico 

frente aos red Bulls de nova iorque no dia 5 de abril 
à partir das 16h.
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1-FC Porto B 67 36 20 7 9 47 33
2-Moreirense 66 36 17 15 4 59 23
3-Benfica B 63 36 18 9 9 71 45
4-Penafiel 62 36 15 17 4 37 20
5-Portimonense 59 36 17 8 11 49 40
6-Desp. Aves 58 36 16 10 10 34 27
7-Sporting B 58 36 17 7 12 48 41
8-Tondela 55 36 15 10 11 37 29
9-Chaves 53 36 15 8 13 47 50
10-Ac. Viseu 51 36 15 6 15 39 30
11-U. Madeira 46 36 13 7 16 45 42
12-Farense 46 36 12 10 14 36 38
13-Beira-Mar 45 36 12 9 15 36 41
14-Feirense 44 36 9 17 10 35 40
15-Sp. Covilhã 42 36 12 6 18 31 44
16-Marítimo B 41 36 11 8 17 30 42
17-SC Braga B 41 36 11 8 17 40 50
18-Leixões 40 36 11 7 18 39 51
19-Santa Clara 38 36 10 8 18 31 40
20-UD Oliveirense 38 36 10 8 18 47 66
21-Trofense 36 36 8 12 16 31 60
22-Atlético CP 35 36 8 11 17 29 46

  P J V E D GM GS

1-Benfica 64 25 20 4 1 48 15
2-Sporting 57 25 17 6 2 47 17
3-FC Porto 49 25 15 4 6 45 20
4-Estoril Praia 43 25 12 7 6 36 24
5-Nacional 38 25 9 11 5 35 28
6-Académica 32 25 8 8 9 18 26
7-SC Braga 32 25 9 5 11 34 31
8-V. Guimarães 31 25 9 4 12 25 26
9-Marítimo 31 25 8 7 10 34 40
10-Rio Ave 31 25 8 7 10 20 25
11-V. Setúbal 30 25 8 6 11 32 37
12-Gil Vicente 27 25 7 6 12 22 33
13-Arouca 25 25 6 7 12 24 36
14-P. Ferreira 23 25 6 5 14 25 46
15-Belenenses 18 25 3 9 13 13 30
16-Olhanense 18 25 4 6 15 16 40

  P J V E D GM GS

belenenses 1-1 p. ferreira
sporting 1-0 v. guimarães

Arouca 1-0 v. setúbal
Académica 2-1 Olhanense
Estoril praia 0-1 rio Ave
gil vicente 1-1 marítimo

SC Braga 0-1 Benfica
Nacional 2-1 fc porto

reSultAdoS

Benfica B 2-1 Chaves
Leixões 3-2 Marítimo B

Desp. Aves 1-0 Santa Clara
FC Porto B 2-1 U. Madeira

Farense 1-2 Feirense
Sporting B 3-2 UD Oliveirense
Portimonense 1-1 SC Braga B

Trofense 1-0 Sp. Covilhã
Atlético CP 1-0 Ac. Viseu

Beira-Mar 0-0 Tondela
Penafiel 1-1 Moreirense

reSultAdoS PróximA jornAdA
UD Oliveirense - Benfica B 05/04  16:00 
Marítimo B - Desp. Aves 06/04  11:00
Feirense - Sporting B 06/04  11:15
Farense - FC Porto B 06/04  15:00
Sp. Covilhã - Portimonense 06/04  16:00
SC Braga B - Santa Clara 06/04  16:00
Ac. Viseu - Trofense 06/04  16:00
Moreirense - Leixões 06/04  16:00 
U. Madeira - Atlético CP 06/04  16:00 
Chaves - Beira-Mar 06/04  16:00 
Tondela - Penafiel 06/04  16:00

* Hora de montreal

V. Guimarães - Estoril Praia 04/04  15:00
Olhanense - SC Braga 05/04  13:00
P. Ferreira - Sporting 05/04  15:15
Marítimo - Arouca  06/04  11:00
Gil Vicente - Belenenses 06/04  11:00
V. Setúbal - Nacional 06/04  12:00
FC Porto - Académica 06/04  14:15
Benfica - Rio Ave  07/04  15:00

* Hora de montreal

26ª jornAdA

ligA doS cAmPeÕeS

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

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

a Vantagem de ser rapaz madrugador
Ao contrário de Jorge Je-

sus, o técnico Luís Cas-
tro pouco mexeu no 11 do FC 
Porto e deu-se melhor, pois 
na primeira parte da pri-
meira mão das “meias” da 
Taça de Portugal o FC Por-

to foi superior ao Benfica, 
commais posse de bola, mais 
remates e estandomais perto 
do golo.
Jacksonmarcou aos seis mi-

nutos após canto, saltando 
mais alto do que o seu marca-
dor direto garay.
Varela também podia ter mar-

cado, mas falhou o golo isola-
do, permitindo excelente defe-
sa do regressado artur. ainda 

assim, o lance é precedido de 
falta de Fernando sobre Fejsa. 
uma nota positiva para Lui-
são que fez cortes cirúrgicos 
que impedirammales maio-

res para as águias. O Benfica, 
com artur, sulejmani, salvio 
ou cardozo no 11, assustou 
duas vezes Fabiano: Maxi teve 
um bom remate aos 21m, mas 
reyes desviou para canto; ro-
drigo devia ter cabeceadome-
lhor aos 41m. na segunda me-
tade, as equipas encaixaram 
melhor uma na outra.
Logo, castro tirou Varela e 

lançou ghilas, que não des-
lumbrou como em nápoles. 
no último quarto de hora cas-
tro desfez o tridente do meio-
-campo – Fernando, defour 
e Herrera –, lançando carlos 
eduardo no lugar do mexica-
no; perto do fim, o belga deu o 
lugar a Quintero.
o Fc porto podia ter feito 

o 2-0, mas Jackson atirou ao 
poste. depois Fabiano mos-
trou-se a remate de amorim. 
Gaitán, Markovic e Lima me-
lhoraram o Benfica, sim, mas 
foi Quintero quem decidiu mal 
no fim, não rematando quando 
estava em ótima posição. a se-
gundamão, a 16 de abril, joga-
-se na Luz.

mulher de sChumaCher Constrói
suite médiCa de sete milhões
Corrina Schumacher, a 

esposa de Michael Schu-
macher, está a gastar mais 
de sete milhões de euros na 
construção de uma suíte mé-
dica totalmente equipada na 
sua própria sua casa para 
que Schumacher possa dei-
xar o hospital. 
“Milagres acontecem e ele 

como um homem rico, tem 
o melhor atendimento que o 
dinheiro pode comprar. Mas 

nem o dinheiro todo do mun-
do pode corrigir o que acon-
teceu com ele. a família está 
a fazer arranjos para um fu-
turo de imobilidade perma-
nente”, contou uma fonte ao 
‘the sun’. o quarto médico 
de schumacher terá à sua dis-
posição alguns médicos, fi-
sioterapeutas, nutricionistas, 
enfermeiros e especialistas em 
neurologia e os equipamentos 
mais avançados que um hospi-

tal pode ter. Há cerca de três 
meses, schumacher sofreu um 
acidente de esqui na estância 
de Méribel, nos alpes france-
ses. o ex-piloto está em coma 
desde essa altura.

mundial-2022: japão 
preparado para substituir Qatar
O Japão está preparado 

para acolher o Mun-
dial-2022, caso a FIFA retire 
a organização ao Qatar, de-
vido a suspeitas de corrup-
ção, disse o presidente da fe-
deração nipónica à AFP.
«se a FiFa procura um país 

alternativo, nós já temos os 
estádios que cumpririam os 
critérios para acolher a prova. 
temos os jogos olímpicos em 
2020. se houver uma oportu-
nidade, gostaríamos de o fazer 
[acolher o Mundial], embora 
não conheça a probabilidade 
de isso acontecer», disse Ku-
niya daini.
a hipótese do Qatar perder 

o direito de organizar o Mun-
dial-2022 é remota, apesar de 
estar a decorrer uma investi-
gação da comissão de ética da 
FiFa à polémica atribuição da 

prova ao país árabe.
Qatar também tem sido criti-

cado pelas condições dos tra-
balhadores da construção, com 

dados recolhidos pela aFp a 
mostrarem que 450 imigrantes 
da Índia morreram nos dois úl-
timos anos.
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fpf faz 100 anos: seleção 
naCional Vai Voltar a jogar no jamor
A Seleção Nacional vai voltar a jogar no Estádio 

Nacional, onze anos depois do último jogo, a 
31 de maio, quando receber a Grécia naquele que 
será o último jogo de preparação da equipa de Paulo 
Bento em território nacional para o Campeonato do 
Mundo. Uma iniciativa que será um dos pontos altos 
das comemorações do centenário da Federação Por-
tuguesa de Futebol, cujo programa foi apresentado 
esta segunda-feira por Fernando Gomes.
um regresso simbólico àquele que é tradicionalmente 

o palco da final da Taça de Portugal, mas que também 
já foi a casa da seleção nacional e que este ano também 

comemora setenta anos. a última vez que a seleção na-
cional jogou um jogo oficial no Jamor foi a 14 de feve-
reiro de 1987, há 27 anos, frente à Itália, num jogo da 
fase de qualificação para o Euro-88 que Portugal perdeu 
por 0-1 [golo de altobelli aos 40m).
depois disso, a seleção nacional voltou ao jamor a 

18 de agosto de 1999 para um particular com Andorra 
que serviu para a inauguração da iluminação artificial. 
a equipa orientada por Humberto coelho venceu por 
4-0, com golos de Rui Costa (18m), Luís Figo (36m), 
joão pinto (45m) e pauleta (67m). Mais recentemente, 
a 10 de junho de 2003, portugal bateu a Bolívia, em 
mais um jogo particular, também por 4-0, com golos de 

Jorge Andrade (8m), Fernando Couto (13m) e Postiga 
(40 e 47m),
Liga dos Campeões será 
«o ponto mais alto« das comemorações
outro ponto alto das comemorações do centenário da 

FPF, será a final da Liga dos Campeões a realizar no 
Estádio da Luz a 24 de maio. «O nosso maior desafio e, 
porventura, o ponto mais alto destas comemorações, é a 
organização da final da Liga dos Campeões», destacou 
Fernando Gomes, anunciando «um desafio organiza-
tivo sem precedentes para um só jogo», com cerca de 
seis mil pessoas a trabalhar para o evento organizado 
pela UEFA. Uma semana antes, a 18 de maio, a final 
da taça de portugal também vai fazer parte do progra-
ma de celebrações deste centenário, com a FpF a render 
homenagem a «todos quantos já disputaram este jogo 
mítico», com uma «homenagem especial» a eusébio.
OS PONTOS ALTOS DA 
CELEBRAÇÃO DO CENTENáRIO
Março de 2014: relançamento de imagens de mar-

ca
as seleções nacionais e as competições organizadas 

pela FPF passam a ter uma nova identidade gráfica. O 
símbolo da seleção nacional masculina serve de ponto 
de referências para as restantes seleções que se vão pas-
sar a distinguir por cores: verde para as seleções mas-
culinas de onze; magenta para o futebol feminino; ver-
melho para o futsal; e amarelo para o futebol de praia.
Abril de 2014 a março de 2015: jogo do século
entre abril e novembro do presente ano, vinte jogos de 

futebol amador vão ser transformados, de surpresa, em 
palcos de futebol de primeira, com árbitros, painéis de 
publicidade, observadores técnicos e cheerleaders. um 
jogador de cada um destes jogos será selecionado para 
o «jogo do século» a disputar em março de 2015 entre 
esta seleção de cinte atletas e uma equipa formada por 
vários internacionais portugueses de diferentes esca-

lões, variantes e géneros.
Maio de 2014: jantar do centenário 
e finais das Liga dos Campeões
realização do grande jantar comemorativo do cente-

nário da FPF na semana em que vão disputar-se as finais 
das Liga dos campeões – masculina na Luz e feminina 
no restelo.
Maio de 2014: 75 anos da Taça de Portugal
um marco histórico da prova rainha que comemora 75 

anos com a 74ª edição da final (houve duas épocas que 
não se realizou). a transmissão do jogo começará com 
imagens a preto e branco, relembrando os tempos em 
que assim se via televisão em portugal.
Maior de 2014: jogo do centenário
portugal-grécia a 31 de maio no estádio nacional. Úl-

timo jogo de preparação para o campeonato do Mundo 
antes da partida para o último estágio nos estados uni-
dos. um jogo que também vai servir de homenagem a 
eusébio.
Setembro a novembro de 2014
«um século de história» vai ser o tema principal para 

um ciclo de conferências a realizar pela FpF em parce-
ria com a Faculdade de Motrocidade Humana da uni-
versidade de Lisboa.
Outubro de 2014: nova edição 
da «História do futebol português»
reedição da obra publicada em 2010 com atualização 

do segundo livro que diz respeito à história desde 0 25 
de abril de 1974 até aos nossos dias.
Novembro de 2014: congresso FPF 360
congresso internacional a realizar pela FpF que terá 

como tema central a a gestão do futebol.
Novembro de 2014: gala das Quinas de Ouro
primeira edição dos prémios Quinas de ouro que pas-

sarão a ser atribuídos anualmente pela FpF às perso-
nalidades ou conjuntos de personalidades que mais se 
destacarem a cada época desportiva.

f1: lewis hamilton VenCe em malasia, e, 
dediCa a Vitória às famílias do Voo da air malasia

Foi numa Malásia  marcada pela tristeza e cons-
ternação e isto depois do desaparecimento do 

misterioso avião da Air Malásia no voo MH 370 
,que decorreu no Sepang Internacional Circuito, em 
Kuala Lumpur, a segunda etapa do Campeonato do 
Mundo da Formula1. Foram  no entanto precisas  
56 voltas para se conhecer o seu vencedor. Mas ana-
lisemos o fim de semana: No sábado porém, o inglês 
Lewis Hamilton confirmou mais uma vez o favori-
tismo da Mercedes e conquistou a sua segunda pole-
-position do ano ao cravar o melhor tempo do treino 
classificatório, seguido pelos alemães Sebastian Vet-
tel, da Red Bull, e Nico Rosberg, companheiro de 
Hamilton. 
Confirmando o que se esperava desde a primeira pro-

va mas que provavelmente não aconteceu devido a um 
abandono, Hamilton largou da primeira posição  e do-
minou totalmente  o grande prémio da Malásia, seguido 
pelo seu companheiro de equipe, o alemão nico ros-
berg, e por outro alemão sebastian Vettel, da red Bull. 
a dobradinha da Mercedes aconteceu pela primeira vez 
desde os anos 50, quando a equipa se integrou na Fór-
mula 1. O quarto lugar ficou com o espanhol Fernando 
alonso, da Ferrari, que teve uma luta furaz e lindíssima  
com o alemão Nico Hulkenberg, da Force India, que 
optou por uma estratégia diferente de pit-stops. Hulken-
berg terminou na quinta posição. 

o inglês jenson Button  da McLaren que foi o sexto na 
corrida , foi durante a maior parte da corrida ameaçado 
com certa distância pelo brasileiro Felipe Massa, da Wi-
lliams, mas que não conseguiu ultrapassá-lo. Massa vi-
veu uma situação difícil na corrida, quando próximo ao 
final recebeu a ordem de não segurar o seu companheiro 
finlandês Valtteri Bottas, que andava mais rápido do que 
ele, relembrando aquela ordem que recebeu da Ferrari 

há alguns anos atras não a respeitando no entanto desta 
feita na Williams. Bottas não conseguiu estar em posi-
ção de ultrapassar o brasileiro e terminou na oitava po-
sição. completaram os dez primeiros os recrutas  Kevin 
Magnussen, companheiro de Button, e daniil Kvyat, da 
toro rosso. Lewis Hamilton liderou e... tudo lhe correu 
bem, por isso esteve imbatível, dedicando no final a sua 
vitória às famílias do voo MH370 que se acredita ter 
caído no oceano Índico, algo que ainda não foi possível 
confirmar com toda a certeza já que as peças que foram 
recentemente encontradas já se concluiu não serem do 
voo perdido. “sinto muito grato com esta vitória e parti-
cularmente depois de uma tragédia como a que aconte-
ceu aqui há três semanas, gostaria de dedicar esta vitória 
às famílias. afetadas”, disse Hamilton após a vitória. o 
‘’circo’’da Fórmula 1 realizou um minuto de silêncio

a Lotus conseguiu completar pela primeira vez uma 
corrida nesta temporada. o francês romain grosjean 
terminou em 11º, bem próximo da zona de pontuação, 
mas seu companheiro, o venezuelano pastor Maldo-
nado, foi forçado a abandonar a corrida.  O finlandês 
Kimi Raikkonen (12º), companheiro de Alonso, teve 
um problema logo nas primeiras voltas, quando teve o 
seu pneu furado durante uma disputa de posição com 
Magnussen, caindo para a última posição, e ficou a cor-
rida inteira lutando no final do pelotão e sofrendo mes-
mo para passar a grande surpresa da etapa, o japonês 
Kamui Kobayashi, da caterham, que chegou por vezes 
a figurar próximo da zona de pontuação, mas terminou 
em 13º. a vitória de Hamilton tira o piloto dos zero pon-
tos para uma situação em que se encontrá relativamente 
próximo de rosberg na tabela, ainda que o alemão te-
nha uma vantagem confortável de pontos. No final da 
corrida Fernando alonso comentou : “o ritmo esteve 
mais ou menos como esperado. não trouxemos nada de 
novo, por isso a situação era parecida à que tivemos em 
Melbourne. Depois da qualificação, pensei que podía-
mos lutar com a red Bull, mas não conseguimos, por 
isso há que melhorar. no Bahrein as coisas não mudam 
muito, mas as características da pista são um pouco di-
ferentes, a velocidade em reta será importante e essa é 
uma das nossas fraquezas. a Williams será competitiva, 
como vimos nos testes. Vai ser difícil, temos consegui-
do estar nos cinco primeiros, mas precisamos de termi-
nar as corridas.”
Próximo encontro, dia 6 de Abril, no Grande 

Prémio de Bahrain, em Sakhir.

HÉLDER DIAS
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