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*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

JouRnée monDiale 
De la Jeunesse p. 8 p. 21

FiGuRas De PoRtuGal: 
aRistiDe De sousa 
menDes

A equipa do jornal 
A Voz de Portugal 
deseja a toda a comunidade, 

clientes, comerciantes, 
colaboradores e leitores 

uma Páscoa muito Feliz
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cArNEIrO: Carta Dominante: 8 
de Paus, que significa Rapidez. 
Amor: Arranje mais tempo para 
si mesmo. Vai ver que valerá a 

pena. Permita-se a si próprio viver com 
alegria e cultive-a diariamente. Saúde: 
Tome vitaminas para fortalecer o cérebro.  
Dinheiro: Período favorável a investimentos 
de maior amplitude. 
Números da Sorte: 8, 22, 39, 41, 48, 49

tOurO: Carta Dominante: 
os Enamorados, que significa 
Escolha. Amor: Poderá surgir um 
mal entendido na sua relação, mas 

com calma tudo se resolverá. Viva alegre 
e otimista, não se irrite! Saúde: Este será 
um período favorável a este nível, aproveite 
para descansar. Dinheiro: Momento pouco 
propício para grandes investimentos. 
Números da Sorte: 2, 14, 19, 23, 25, 29

gémeos: Carta Dominante: Rainha 
de Ouros, que significa Ambição, 
Poder. Amor: Poderá viver uma 
aventura de grande importância para 
si. Que o Amor seja uma constante 

na sua vida! Saúde: Dê mais atenção às 
dores de cabeça. Dinheiro: Não seja tão 
materialista, pois só tem a perder com isso. 
Números da Sorte: 7, 11, 23, 25, 29, 45

cArANguEjO: Carta Dominante: 
a Papisa, que significa Estabilidade, 
Estudo e Mistério. Amor: Tenha 
cuidado pois pode perder aquilo que 

tanto trabalho lhe deu a conquistar. Se quer 
ser verdadeiramente vitorioso, vença-se a 
si próprio! Saúde: Não sobrecarregue o seu 
corpo. Dinheiro: Trabalhe mais e confie no 
seu sucesso. 
Números da Sorte: 1, 3, 20, 39, 44, 45

lEÃO: Carta Dominante: Rei de 
Copas, que significa Poder de 
Concretização, Respeito. Amor: 
Seja mais generoso com a sua 

cara-metade. Não prejudique a sua relação 
devido à sua teimosia. A sua felicidade 
depende de si! Saúde: Modere o consumo 
de doces.  Dinheiro: Resista à tentação, não 
gaste mais do que tem projetado. Números 
da Sorte: 11, 22, 29, 35, 36, 42

vIrgEm: Carta Dominante: Valete 
de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas. Amor: Os 
seus amigos poderão fazer-lhe um 

convite irrecusável. Que a alegria de viver 
esteja sempre na sua vida! Saúde: Cuidado 
com a alimentação, não coma gorduras. 
Dinheiro: Momento muito favorável sob o 
aspeto financeiro, aproveite-o. 
Números da Sorte: 14, 20, 36, 38, 42, 43

bAlANÇA: Carta Dominante: 4 de 
Ouros, que significa Projetos. Amor: 
Poderá dar um passo mais sério na 
sua relação amorosa. Que o amor 

esteja sempre no seu coração! Saúde: 
Relaxe um pouco mais, anda muito tenso.
Dinheiro: Estabilidade financeira.
Números da Sorte: 2, 13, 20, 24, 39, 42

EscOrpIÃO: Carta Dominante: O 
Mágico, que significa Habilidade. 
Amor: Poderá zangar-se com um 
familiar, mas se colocar de lado o 

orgulho sairá vitorioso. Uma personalidade 
forte sabe ser suave e leve como uma 
pena! Saúde: Pode vir a ter uma dor 
ligeira de dentes. Dinheiro: Tenha cuidado, 
avizinham-se gastos extra.
Números da Sorte: 1, 5, 9, 11, 18, 23

sAgItárIO: Carta Dominante: 10 
de Paus, que significa Sucessos 
Temporários, Ilusão. Amor: Estará 
tão feliz com a sua relação que 

todos irão notar tamanha satisfação. Que 
a sua Estrela-Guia brilhe eternamente! 
Saúde: Faça um Check-up. Dinheiro: Tenha 
mais atenção ao seu mealheiro, pois ele 
está a ficar vazio. 
Números da Sorte: 8, 19, 22, 39, 45, 49

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 
10 de Copas, que significa 
Felicidade. Amor: Seja justo consigo 
mesmo e pense na sua felicidade. 

Que tudo o que é belo seja atraído para 
junto de si! Saúde: Tome atenção à higiene 
dos seus pés; pode ocorrer o aparecimento 
de fungos. Dinheiro: Com muito trabalho 
conseguirá alcançar o sucesso.
Números da Sorte: 14, 25, 26, 38, 40, 44

AQuárIO: Carta Dominante: 9 
de Espadas, que significa Mau 
Pressentimento, Angústia. Amor: 
Não sobrevalorize o aspeto físico, 

procure ver primeiro o que realmente as 
pessoas são por dentro. Não perca o 
contacto com as coisas mais simples da 
vida. Saúde: Poderá sofrer de alguma 
retenção de líquidos. Dinheiro: Não seja 
irresponsável e pense bem no seu futuro.
Números da Sorte: 2, 6, 9, 10, 15, 19

pEIxEs: Carta Dominante: O 
Diabo, que significa Energias 
Negativas. Amor: Poderá sentir-
se um pouco desanimado se está 

só. Quando nos sentirmos mais perdidos, 
temos que nos lembrar que nunca estamos 
sozinhos.  Saúde: Andará um pouco em 
baixo de forma, faça ginástica.
Dinheiro: Se pretende adquirir algo de que 
gosta muito, este é o momento ideal.
Números da Sorte: 25, 29, 30, 39, 45, 49
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01:30 Destino: portugal - II
02:01 podium
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:18 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tarde
09:16 O preço certo
10:05 Endereço Desconhecido
10:35 poplusa
11:29 sociedade civil
13:00 portugal em Direto
14:00 ler +, ler melhor
14:07 bem-vindos a beirais
14:50 O fado e a 
 Alma portuguesa
15:00telejornalDireto
15:43 futebol: 
 taça de portugal
 Benfica x F.C.Porto
17:44 Destino: portugal - II
 funchal
18:10 telejornal madeira
18:41 telejornal Açores
19:13 bem-vindos a beirais
19:49 O fado e a 
 Alma portuguesa
20:00 telejornal América
20:33 Destino: portugal - II
 funchal
20:59 Os filhos do rock
 terapia de choque
21:51 podium
22:50 ler +, ler melhor
22:58 Eurotwitt 2014
 festival do peixe em lisboa
23:26 5 para a meia-Noite
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13:00 portugal em Direto
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15:00 telejornalDireto
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16:35 O preço certo
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18:15 telejornal madeira
18:45 telejornal Açores
19:15 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 correspondentes
21:00 mAtErNIDADE
21:45 podium
22:45 fatura da sorteEstreia
22:55 Eurodeputados
23:25 5 para a meia-Noite
00:30 telejornal Açores
01:00 telejornal madeira
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18 DE AbrIl                               
01:30 super Diva - 
 ópera para todos
 Especial
02:10 poplusa
 the lazy faithful
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias

08:00 jornal da tardeDireto
09:15 O preço certo
10:05 Endereço Desconhecido
10:35 As mulheres de Deus
11:25 ler +, ler melhor
11:35 concertos 1ª 
 Avenida - Orquestra 
 sinfónica do porto
12:55 ler +, ler melhor
13:00 portugal em Direto
14:10 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:10 super Diva - 
 ópera para todos
16:45 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:15 telejornal madeira
18:45 telejornal Açores
19:15bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 3 por uma
21:25 super Diva - 
 ópera para todos
22:00 poplusa
22:55 tec@Net
23:15 5 para a meia-Noite
00:30 telejornal Açores
01:00 telejornal madeira
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19 DE AbrIl                               
01:30 Eurodeputados
02:10 portugal 3.0
03:00 bom Dia portugal
06:00 Endereço Desconhecido II
 goiás - brasília
06:50 portugal 3.0
08:00 jornal da tarde
09:15 prós e contras
11:10 Austrália contacto 2014
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Destino: portugal - II
14:00 programa a designar
14:45 voz do cidadão
15:00 telejornal
16:15 programa a designar
17:35 chefs Academy Kids
19:00 24 HorasDireto
20:00 Depois do Adeus
 começar de Novo
21:00 telejornal madeira
21:30 telejornal Açores
21:55 zona mista
00:00 correspondentes
00:30 Austrália contacto
01:00 New jersey contacto

DOmINgO
20 DE AbrIl                               
01:30 biosfera
01:55 áfrica 7 Dias - 2014
02:30 áfrica global 2014
03:00 bom Dia portugal
04:15 missa de Domingo 
 de páscoa
06:30 música maestro
07:00 Nha terra Nha 
 cretcheu 2014
08:00jornal da tardeD
09:15 Aqui portugal
13:55 venezuela contacto 2014
14:35 Eurotwitt 2014
15:00 telejornalDireto
16:15 música maestro
17:00 trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 programa a designar
21:00 telejornal madeira
21:30 telejornal Açores
21:50 futsal
 sporting x modicus
23:30 3 por uma
 leonel vieira
00:10 só visto!
16:9 todo o público
01:00 venezuela contacto
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30 anos Da maRcha Do oRiental
O Clube Oriental organiza sábado, dia 26 de abril pelas 19h30 o maior evento deste 
ano. Os 30 anos da marcha do oriental DJ Fernando Vinagre com Fátima Miguel, ma-
drinha desta marcha, e, a comédia sensacional da Associação de Hochalaga “Falar de 
cada um”. A ementa será sopa, salada, sobremesa café e o prato principal coelho no 
forno. Não faltem a esta grandiosa festa da marcha que tem 30 anos. 
todos são bem-vindos. para mais informações: 514-342-4373.

liGa Dos combatentes - núcleo Do Québec
A Liga dos Combatentes vai realizar o seu jantar da Primavera no próximo sábado dia 
12 de Abril no Club Portugal de Montreal a partir das 19 horas.  Para mais informações 
comunicar para o 514-844-1406 ou luisdamas@videotron.ca.

consulaDo GeRal De PoRtuGal em montReal
O Consulado Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus cumprimentos e infor-
ma que, devido a um processo de reestruturação interno, o horário de abertura ao pú-
blico passará a ser o seguinte: Segunda-feira: Das 9.00 às 13.00 e das 14.00 às 15.30;
Terça-feira: Das 9.00 às 13.00; Quarta-feira: Das 9.00 às 13.00 e das 14.00 às 17.00;
Quinta-feira: Das 9.00 às 13.00; Sexta-feira: Das 9.00 às 13.00. Secção de vistos: 
Terça-feira: Das 14.00 às 15.00; Quinta-feira: Das 14.00 às 15.00. Mais se informa que 
o Serviço de Registo Civil funciona na 2ª feira e na 6ª feira e o de Notariado (procu-
rações) à 3ª feira de manhã e 4ª feira da parte da tarde, ambos os serviços mediante 
marcação, de preferência via e-mail mail@montreal.dgaccp.pt. O novo horário entra 
em vigor a partir do dia 1 de Maio de 2014.

joão vital, antigo mestre dos romeiros de montreal e laval, respondeu ao apelo 
publicado no jornal a voz de portugal, na sua edição do 26 de março 2014.visto 
que o lugar já está preenchido para este ano, o sr. joão vital, oferece, através 
deste jornal, a sua disponibilidade para o cargo de mestre romeiro para o ano 
2015 e subsequentes anos.

almoço Da Páscoa
O Sport Montreal e Benfica organiza no dia 20 de abril pelas 13h o seu tradicional 
Almoço da Páscoa, animado pelo conjunto Rythmo. Para reservas 514-273-4389. In-
formamos que todos os sábados há aulas de Zumba na sala principal da nossa sede, 
a partir das 10h00. Venham mexer-se ao som da música.
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como Foi Possível?
8 anos De DitaDuRa militaR
40 anos De Fascismo

Em 28 de Maio de 1926, o Exército português 
interveio na vida do País e forçou-o a uma vi-

ragem histórica que, após uma ditadura militar 
de 8 anos, o arrastaria para uma longa e lamentá-
vel experiência facista de mais de 40 anos. 
no dia 25 de abril de 1974, isto é, 48 anos depois, 

as Forças Armadas Portuguesas fizeram uma nova 
intervenção na cena política que determinou uma 
outra viragem na história do nosso País- aquela que 
vivemos todos nos últimos 40 anos. Talvez interesse 
aos portugueses relembrar ou conhecer, o que se pas-
sou no seu próprio País. O que se segue é, pois, um 
pequeno balanço do que foram as sucessivas farsas 
eleitorais de que o fascismo salazarista- e depois o 
marcelismo- nunca prescindiu, inevitavelmente en-
quadradas nos dramáticos acontecimentos históricos 
que marcaram esse período e os complicados me-
canismos da situação internacional e que explicam 
claramente a grande interrogação que hoje se põe a 
quem ollha para trás e procura entender o que se pas-
sou: como foi possível?
Sim: como foi possível, mesmo tendo em conta a 

implacável e sistemática atuação da máquina de re-
pressão montada pelo regime, a sua sobrevivência, 
durante 40 anos, numa Europa e num mundo em que 
aconteciam as mais velozes e profundas alterações 
desde que o homem aparecera sobre a face do plane-
ta? Como foi possível o fascismo salazarista e o seu 
arremedo marcelista sobreviverem para além do fim 
da segunda guerra mundial e da libertação da Europa, 
da queda de todos os regimes fascistas e da descolo-
nização africana?
A sobrevivência da ditadura em Portugal encontra 

a sua explicação nos complicados mecanismos da 
situação internacional subsequentes ao fim da últi-
ma guerra mundial. Se a sua consolidação, nos anos 
30, coincide e encontra as razões do seu êxito na as-
censão do fascismo em diversos países da Europa, a 
sua sobrevivência para além destes só se explica por 
uma extraordinária e diabólica sucessão de situações 
que lhe foram sendo consecutivamente favoráveis, 
as mais importantes das quais foram a interminá-
vel «guerra-fria» que, em seguida à Conferência de 
potsdam, se desencadeou entre as duas grandes su-
perpotências e a «resposta neocolonialista que certos 
grandes interesses arranjaram para a descolonização 
do continente africano.
Para se ter uma ideia da importância que tiveram 

dertos acontecimentos externos em Portugal, basta 
dizer que o próprio Salazar não teve dúvidas sobre a 
sua sorte quando, em 1945, após a vitória dos aliados 
e a vaga de euforia e liberdade que se espalhou pela 
Europa, os trabalhistas ganharam de forma espetacu-
lar as eleições em Inglaterra, derrotando Churchill: 

MAnUEL DE SEqUEiRA RODRiGUES

abandonou a chefia do Governo, retirando-se para 
Santa Comba Dão, onde durante cerca de três  me-
ses esperou o pior, enquanto em Lisboa o ministro 
da Justiça, Cavaleiro de Ferreira, ia «fazendo andar 
o expediente». Mas quando ele próprio já não acre-
ditava, o «milagre» aconteceu: o implacável antiso-
cialista que era Winston Churchill, ainda que fora do 
Governo, convenceu os trabalhistas e os americanos 
de que era indispensável «aguentar» os regimes de 
Franco, em Espanha, e de Salazar, em Portugal, para 
fazer face à «ameaça socialista»  Tinha começado a 
«guerra-fria» e os fados salvavam, mais uma vez, o 
ditador de Santa Comba Dão, que pôde assim regres-
sar a Lisboa e retomar as rédeas do regime.
Mas voltemos a 1926. Maio, 28, uma data-limite. 

desde esse dia até 25 de abril de 1974, decorre um 
período de 48 anos de História. Reduzida ao silêncio  
a oposição, com o aparelho de repressão a funcionar, 
Salazar pode afirmar nas vésperas do ato chamado 
eleitoral que os partidários de Estado Novo eram 
mais e eram os melhores o, que era manifestamente 
uma fraude que se havia de repetir em consultas sub-
sequentes, realizadas nos mesmos moldes, de quatro 
em quatro anos. Em fins de Novembro de 1934, o 
público tomou conhecimento da lista dos 90 candida-
tos do partido único à Assembleia Nacional «União 
Nacional». Os resultados «destas eleições» foram 
oficialmente indicados como segue: Inscritos nos ca-
dernos 478 121: Votantes 377 792.
Salazar, agindo com total impunidade, impediu 

sempre o exercício dos direitos e liberdades de asso-
ciação, reunião e expressão do pensamento, estando 
assim antecipadamente assegurados os resultados 
das consultas eleitorais, sempre fraudulentas, com 
que humilhava o povo português.
As manifestações e atividades oposicionistas, quer 

em Portugal quer no estrangeiro confirmavam o exí-
lio e em muitos casos a morte de cidadãos, recusados 
pela ditadura de Salazar. As manifestações mais co-
nhecidas foram a da Liga de Paris, criado no exílio, 
em França por alguns chefes republicanos, Bernar-
dino Machado, Afonso Costa, Álvaro de Castro . A 
aliança republicano-socialista, fundada em 1932 
por um grupo de republicanos à frente  dos quais se 
achava o general Nórton de Matos. Nesta época, o 

P.C.P, igualmente fundado em 1921 e que passara a 
ser após a implatação do fascismo, o grande alvo da 
polícia política de Salazar.
Lisboa  foi durante este período um centro da mais 

activa espionagem da Europa, especialmente da Ale-
manha, a influência foi determinante e Salazar dei-
xou que a colónia de Timor fosse ocupada pelas for-
ças Japonesas, aliadas da Alemanha e da Itália.
Entretanto, Salazar intervém diretamente na guerra 

civil de Espanha, organizando um corpo de volun-
tários, Os Viriatos, que contava algumas dezenas de 
milhar de homens e que lutou ao lado das tropas fran-
quistas, sofrendo numerosas baixas, os representan-
tes de Portugal favoreceram e apoiaram em reuniões 
internacionais as teses do general Franco.
A partir de novembro de 1942, partidários e ad-

versários da ditadura, reconheceram que a sorte 
deste estava condicionada pelo desfecho do con-
flito mundial que qualquer que fosse, influiria 
na solução do problema político de Portugal. O 
armistício que viria a pôr termo às hostilidades 
na Europa foi assinado em 8 de Maio de 1945. A 
estrutura corporativa do Estado novo Salazarista 
tomou, por esta altura, forma definitiva: Sempre 
ele, rodeado pela nata do regime, onde se distin-
guiram caras bem conhecidas, entre elas a do del-
fim Marcelo Caetano: um longo período de domi-
nação, esse imenso pesadelo, que terminou no dia 
25 de Abril de 1974.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

montréal, Qué., H2w 1z3

Alain Côté O.D.

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

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

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

FOTO DA SEMAnA

Faz hoje, precisamente vinte e cinco anos que o Padre 
José Maria de Freitas Cardoso, foi ordenado Sacerdote, 
em Fermentões-Guimarães, numa cerimónia presidida 
por Dom Eurico Dias Nogueira. Em 23 e 30 de Abril, de 
1989, celebrou missa nova, nas Paróquias da Murtosa 
e Bunheiro. Hoje, a missa de Acção de Graças, tem lu-
gar em Santa Cruz, às 18H30. Contamos com a vossa 
presença.

IMPECÁVEL!!! 2plex com cave toda 
acabada e garagem. Casa muito bem 
estimada, mesmos proprietários desde 
27anos! Teto, janelas e portas novas 
e muito mais! Belo, grande quintal. Oc-
cupação dupla,rés-de-chão e segundo 
andar estarão disponíveis ao comprador, 
muito interesante! Bem situada ao SUL 
da autoestrada Metropolitana, numa rua 
bem sossegada. $479,000

ESPETÁCULAR cottage COMPLETAMEN-
TE renovado com materiais de qualidade! 
Semi-destacado com cave completamente 
acabada com quarto frio e garagem. Luzes en-
castradas por toda a casa . Chão em madeira. 
3 qts em cima. Belo quintal com cabanon, rua 
sossegada. É preciso entrar para apreciar esta 
casa luxuosa. $339,000 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

3 ½ a alugar a dois minutos a pé do métro 
Montmorency e todos os serviços. Novo 
prédio de 2013. Lindo apartamento com 1 
quarto fechado e terrasse privado. Ar con-
dicionado. Entrada de maquina de lavar e 
secar. Ideal para pessoa sozinha ou casal. 
Disponivel a 01 de Julho. $890 (incluindo 
agua quente).

VEnDiDO

Rosa PiRes, Positiva com
a exPeRiência Política

no dia 7 de abril passado, a circunscrição de 
Verdun teve o prazer de ter a possibilidade de 

eleger a primeira deputada quebequense de ori-
gem portuguesa, a Dra. Rosa Pires, que concor-
ria sobe a bandeira do quebeque Solidário (qS). 
Com tristeza os eleitores de Verdun decidiram 
dar novamente a confiança ao Partido Liberal do 
quebeque (PLq), com o candidato.
O QS ficou nessa eleição, em Verdun, em quarto 

lugar. O vencedor em Verdun foi o liberal, Jacques 
Daoust, antigo presidente de Investimento Quebe-

que, com 17 172 votos (50,59%), que dá uma avan-
tajem de 8 901 votos sobre a candidata vedeta do 
partido Quebequense, Lorraine pintal, directora do 
Teatro do Novo Mundo, que recolheu sómente 8 271 
votos (24,37%). 
A frente também de QS, o candidato Benoit Ri-

cher da Coligação Futuro do Quebeque (CAQ) teve 
a confiança de 4 151 votos (12,23%). A Dra. Rosa 
Pires recolheu 3 277 votos (9,65%). O resultado da 
Dra. Rosa Pires foi comparável, com uma pequena 
avantajem aos resultados provincias do partido, que 
realizou um resultado de 323 124 votos em toda a 
província, que dá uma percentagem de 7,63%.
Rosa Pires teve a oportunidade de responder a umas 

perguntas. Sobre a sua experiência de candidata em 
Verdun, ele respondeu: “eu gostei muito 
da minha experiência porque me sentia 
suportado e bem acolhido pelo meu par-
tido. 
Sem apoio, não se duro muito tempo 

em política e é muito difícil”. Nós pude-
mos com esse comentário, que a política 
não é só negativa, mas também tem la-
dos positivos, por se implicar. 
Como conselho aos jovens, a Sra. Pi-

res, que é uma jovem lusa-descendente, 
diz : “defender as suas convicções com 
integridade e não fazer política por opor-
tunismo.” 
Ela vê os oportunistas em polícia, os 

responsáveis do cinismo na população 
sobre a política, como os responsáveis 
da destruição da democracia. Mas ela 
tem muita esperança, ela viu durante sua 
campanha a chegada e a participação de 
muitos jovens, que chegaram de toda a 
parte para ajudar.
Para os interessados, a Sra. Rosa Pi-

res não tomou uma decisão sobre a 
possível participação activa nas elei-
ções provinciais que terão lugar em 
outubro 2018. 
Ainda é cedo por tomar uma decisão. 

Faltam quatro anos, mas continuará a 
ser activa. 

Miguel Félix

A beira de villeray

Na próxima edição do jornal A voz de portugal have-
rá a reportagem do grupo portuguese Kids que vie-
ram à laval fazer um grande “show”.
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NatérCia rodrigueS

PaRa melhoR vos seRviR...

O jovem casal Louise e terry chegaram ao Ca-
nadá em 1986. Louise integrou a Universida-

de de Montreal em Farmácia e em 1990 obteve a 
sua licença que lhe permitiu trabalhar a partir de 
1992 até 1997 na antiga farmácia do Mr. Labow. 
Esta farmácia assentava no canto das ruas Rachel e 

St. Laurent e era muito frequentada pelos portugue-
ses que viviam no “bairro”. O sonho de Louise Da-
dashzadeh era instalar-se por conta própria e uma vez 

que a antiga farmácia foi vendida ao grupo Jean Cou-
tu e os clientes gostavam da simpática senhora, entao 
a Louise abriu a Pharmacie Louise Dadashzadeh Inc 

na rua Rachel servindo todos com muito carinho e 
amor. Neste local não só as pessoas procuravam os 
curativos mas também davam dois dedos de conver-
sa com os empregados e com algum amigo que por 
lá aparecesse naquela altura. Entretanto a Ordem das 
Farmácias exige que eles procurem um local maior 
para melhor servir a clientela e poder ofertar uma 
maior gama de produtos aos clientes. Assim quando 
se vai buscar os medicamentos as pessoas podem ao 
mesmo tempo adquirir mais alguma coisa de que te-
nham necessidade sem terem que se deslocar a outro 

lado. 
Assim sendo, Louise obteve um novo local situado 

no 4084 Boul. St. Laurent sob o nome de Uniprix 
Santé. É um espaço enorme, com um grande número 
de produtos e lá ao fundo pode-se então obter os re-
médios, colher conselhos, encontrar sempre o mesmo 
sorriso simpático da proprietária, seu marido terry, 

seu filho Babak, suas técnicas farmacêuticas Graça e 
Carina e a balconista Dilia. Esta farmácia oferece um 
serviço de entrega ao domicílio tanto em Montreal, 
como na Rive Sud ou em Laval e os clientes portu-

gueses são servidos em Português. Qualquer pessoa 
querendo ser fornecida por esta farmácia pode solici-
tar para que a sua ficha existente noutra farmácia seja 
transferida para aqui.
A clinica ao lado oferece um serviço de consulta 

sem apontamento a partir dos fins de Abril, às segun-
das e às sextas-feiras. Para além dos presentes servi-
ços, a partir do mês de Julho farão parte desta clinica 
dois novos doutores. 
Há também a “clinique de voyage” para todos os 

que pensam viajar e precisam de testes de alergia, va-
cinas, etc. A clinica não é parte da farmácia Uniprix 
Santé mas é mesmo ao lado.
Desejamos à Louise e a toda a equipa as melho-

res venturas nesta nova localidade. Parabéns.
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muita sauDaDe Da minha mãe…

Saudade tem sido um sentimento constante na 
minha vida, mas sempre tem um período que 

nós estamos mais vulneráveis a um sentimento es-
pecífico. Sinto que de um tempo 
para cá, tenho sentido muito 
mais saudade da minha mãe do 
que eu pudesse pensar que sen-
tiria.
É uma saudade assim que não dá 

para explicar em palavras. É um 
sentir falta até das broncas, sabe? 
Querer estar com ela só mais um 
pouquinho! Felizmente, não sou 
daquelas pessoas que diz: “De-
pois que a gente perde é que a 
gente dá valor!“. Sempre dei mui-
to valor à minha mãe e sabia que 
o dia que nós nos separássemos, 
ela iria-me fazer uma falta absur-
da. Mas é que agora que a separa-
ção é concreta, parece que a dor 
é bem maior do que eu poderia 
imaginar! É, acho que é isso… às 
vezes eu sinto tanta, tanta saudade que até dói o meu 
peito! Eu costumava dizer para ela que eu a amava 
tanto… agora, quando converso com ela nas minhas 
orações, eu digo-lhe que a continuo amando, só que 
agora o que dói é a saudade…
De tudo o que eu sinto saudade, o que mais me faz 

falta é ter alguém para conversar! Sim, eu sei que 
tenho muitas pessoas por perto, tenho os filhos e os 
netos e posso contar com muitos ouvidos… mas nin-
guém é igual!!! Sabem, são aquelas coisas que já es-
tamos acostumados a falar com determinada pessoa? 

Aquelas coisas que só comentamos com a nossa mãe? 
Chegar em casa e contar as coisas e, mesmo que se 
queira ficar falando durante 1 hora, ela vai estar ali 
escutando e prestando atenção… Insultar alguém, 
mesmo sem razão e ela insultar também só para nos 
dar forças, mesmo que depois ela nos mostre que não 
precisava aquilo tudo… Contar as novidades e ela vi-
brar junto…São pequenas coisas, sabem… pequenas 

mesmo… mas que fazem uma 
diferença tão grande e que às ve-
zes nem nos apercebemos senão 
quando simplesmente elas não 
existem mais. É saudade… que 
dói e que não tem como remediar. 
Não é tristeza, é saudade! Vonta-
de de estar perto, de abraçar, de 
agarrar, de conversar…
Os meus amigos que ainda têm 

sua mãe por perto, não deixem 
essas pequenas coisas passarem 
assim sem mais ter nem tirar… 
aproveitem para que quando ela 
não estiver mais aqui, vocês pos-
sam, pelo menos, saber que apro-
veitaram tudo o quanto podiam… 
eu fiz isso, graças a Deus!!!
no dia dos teus anos, que é esta 

semana, mãe, só me resta um afa-
zer, isto é levar flores à tua campa, numa esporádica 
visita, beijar a tua foto, de mirada meiga e bonita, 
ritual que vai se repetir enquanto eu não morrer. 
Sei que minha mãe está num lugar maravilhoso 

com muita paz!!! A saudade só aumenta a cada 
dia que passa pois a dor e o vazio que sinto nunca 
vão passar, mas estou tentando manter-me bem 
para que ela também fique bem... Minha mãe 
sempre teve muito orgulho de mim, então lutarei 
para que ela de onde estiver continue a orgulhar-
-se da sua filha.

NatérCia rodrigueS
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Les offres peuvent être modifi ées sans préavis. L’appareil ZTE pour la Téléphonie résidentielle est requis et vendu séparément (40 $). Conçu pour une utilisation à la maison 
seulement (l’appareil ne peut pas être utilisé en itinérance). La carte SIM comprise avec l’appareil ne peut être utilisée qu’avec l’appareil ZTE pour la Téléphonie résidentielle. Le 
service Téléphonie résidentielle sans fi l fonctionne sur le réseau de Fido. Pour obtenir des renseignements importants sur le service d’urgence 9-1-1, consultez fi do.ca/911. Le 
téléphone fi laire ou sans cordon pour la ligne résidentielle n’est pas compris. Certains services ne sont pas compatibles. 1. Offert uniquement aux clients actuels de Fido abonnés 
à un forfait mensuel avec facture incluant des services voix (seuls les forfaits prépayés et Données sont exclus). Les frais de temps d’antenne additionnel, d’interurbains interna-
tionaux, d’itinérance, les frais liés aux options et les taxes sont en sus et facturés mensuellement. 2. Les appels interurbains partout au Canada comprennent les appels au pays
à des numéros canadiens. Sous réserve des Modalités de service et de la Politique d’utilisation acceptable de Fido, accessibles à fi do.ca/modalites. 3. Le Renvoi d’appels com-
prend jusqu’à 2 500 minutes d’appels vers des numéros canadiens. 4. Selon votre emplacement, il se peut que vous ne puissiez pas transférer votre numéro à Fido ; consultez 
fi do.ca/transferabilite pour vérifi er votre admissibilité. 5. L’appareil pour la Téléphonie résidentielle fonctionne avec un maximum de deux stations de base associées aux combi-
nés sans fi l qui peuvent y être connectés. MCFido et les noms et logos associés sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2014 Fido Solutions.

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

ciP insta GoveRno a “acabaR
com o monstRo” e a FazeR ReFoRma
O presidente da CiP, antónio Saraiva, instou o 

Governo a fazer a reforma do Estado, para 
“acabar com o monstro” e gerar mais eficácia, 
considerando que esta medida é fundamental 
para o desenvolvimento pós-’troika’.
 “A CIP considera que a reforma do Estado deve ser 

um elemento central da estratégia de desenvolvimen-
to pós-’troika’. 
É imprescindível acabar com o monstro e criar um 

Estado ágil e eficaz que responda às necessidades dos 
cidadãos e das empresas”, afirmou António Saraiva, 
durante o seu discurso de tomada de posse, dirigindo-
-se diretamente aos membros do Governo presentes 
na cerimónia. 
Segundo o presidente da Confederação Empresarial 

de Portugal, “sem concretizar esta reforma não será 
possível passar de uma lógica de cortes transversais e 
potencialmente reversíveis para uma lógica de redu-
ção estrutural da despesa corrente primária”.

António Saraiva considerou que uma estratégia de 
consolidação orçamental só será possível com a re-
dução estrutural da despesa.
“com ou sem programa cautelar é sempre preciso 

que o rumo traçado na condução das políticas econó-
micas seja previsível e concretizado num quadro de 
um compromisso nacional”, sustentou.”
Esse rumo pressupõe uma estratégia de crescimento 

sustentável assente na competitividade internacional 
da economia e no estímulo do investimento empre-
sarial e criação de baseada na redução estrutural da 
despesa, de modo a possibilitar emprego e pressupõe 
também uma estratégia de consolidação orçamental 
a redução da carga fiscal e políticas que favoreçam o 
investimento”, afirmou.Entre os compromissos para 
o triénio 2014-2016, António Saraiva garante a conti-
nuação da “participação e intervenção na concertação 
social” como “uma das atividades centrais da CIP”. 

“Aprofundaremos a sua intervenção a nível da de-
finição das grandes linhas da contratação coletiva no 
âmbito das alterações introduzidas no código de tra-
balho em articulação com as associações setoriais”, 
afirmou.
O presidente da CIP afirmou ainda que continuará 

a atuar “com vista a ressaltar algumas das soluções 
contidas no código de trabalho que, no contexto atual, 
ainda se revelam como falhas de atuação, defenden-
do um mercado de trabalho mais flexível e menos 
segmentado”.Só desta forma, afirmou, será possível 
“estimular a criação de mais e melhor emprego”.
O ato de recondução de António Saraiva foi pre-

senciado pelo vice-primeiro-ministro, paulo por-
tas, e pelos ministros da Administração interna, 
Miguel Macedo, e da Solidariedade, Emprego e 
Segurança Social, Pedro Mota Soares,
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O Arcebispo de Montreal, Mgr. Chris-
tian Lépine e o seu bispo auxiliar Mgr. 
Thomas Dowd estiveram presentes nas 
atividades e acompanharam os jovens 
numa procissão pelas ruas de Montreal. 
A procissão saiu de Santa Cruz em di-

reção à Basílica de São Patrick, onde 
houve a bênção dos ramos, para nova-
mente caminhar pelas ruas até à Cate-
dral Marie-Reine-du-Monde. 
Uma missa animada teve lugar na Ca-

tedral, onde vários jovens, incluindo os 
da nossa comunidade, estavam envol-
vidos na animação.
na celebração da eucaristia das 10h 

no domingo, foram dados 2000$ a 
este grupo que percorreu as ruas de 
Montreal fazendo a distribuição des-
te donativo que foi pela generosida-
de da nossa comunidade na passada 
sexta-feira durante o sacramento do 
perdão em renúncia quaresmal. A 
Missão de Santa Cruz, o seu respon-
sável, o Sr. Pe. José Maria Cardoso 
agradeceu a este grupo de jovens 
com um grande obrigado pelo seu 
empenho.

JouRnée monDiale De la Jeunesse

no fim de semana passada, cente-
nas de jovens dos quatro cantos 

de Montreal reuniram-se para cele-
brar o Dia Mundial da Juventude na 
Diocese de Montreal. 
Mais uma vez este ano, a igreja de 

Santa Cruz foi escolhida para receber 
a primeira parte destas celebrações que 
eram destinadas aos adolescentes e aos 
jovens adultos sob o tema anunciado 
pelo Papa Francisco: «Felizes os po-

bres em espírito, porque deles é o Rei-
no do Céu» (Mt 5,3). 

Houve na igreja muitas atividades 
para os adolescentes e no subsolo da 
igreja para os jovens. Algumas das ati-
vidades incluíam testemunhas de um 
padre que já tinha sido desabrigado há 
mais anos e também houve uma ati-
vidade onde os jovens faziam sandes 
para serem depois entregues aos desa-
brigados. 

Manuel neves
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noite De Gala em ste-théRèse

na associação de Sainte-Thérèse a comissão de 
festas de São Pedro teve uma gala comandada 

pelo mordomo nelson Morgado em agradecimen-
to a todos os patrocinadores. infelizmente a maior 
parte dos convidados brilhou pela sua ausência. 
Pois para a divulgação da cultura do nosso berço, 

todos os clubes e associações têm que fazer recurso a 
todos eles. Pois as ajudas governamentais são muito 
pequenas e demoradas mas mesmo assim esteve pre-
sente o deputado NPD Alain Giguere. O jantar esteve 
à altura do evento, bem confecionado pela cozinheira 
a Leonilde Lopes. E, não podia deixar de ser servido 
por duas jovens com muita pontualidade e profissio-
nalismo, Patrícia e Elizabete. Com estes jovens e ou-
tros os clubes podem ter uma vida longa. 
A noite foi avançando e os presentes sem se darem 

conta, tiveram um excelente DJ, New Touch Enter-
tainment, Tony Resendes que, com a sua voz maravi-
lhosa e com música dos anos 70 fez a alegria de todos 
os presentes. Apresentando a direção da Associação 
Portuguesa de Sainte-Thérèse: Presidente, José Me-

TELMO bARbOSA

deiros; Vice-presidente, carlos almeida; secretária, 
Mélanie Da Ponte; Tesoureira, Lucy Carvalho; 1º vo-
gal, José Carvalho; 2º vogal, Carlos Aguiar; 3º vogal, 
nelson Morgado; 3 Membros suplementários: Victor 
Isidorio; Jorge Amaro; Nuno Moreira. Membros do 
Conselho Fiscal: Presidente, Ana Raposo; Vice-pre-
sidente, João Reis; 1ª vogal, Leonilde Lopes.
Parabéns à Associação Portuguesa de Sainte 

Thérèse pela renovação da direcção.
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RomeiRos: o
“chamamento Divino”

Entre as mais longínquas tradi-
ções da ilha de S. Miguel, encon-

tramos as Romarias que se propõem 
visitar, durante o Tempo da qua-
resma, o maior número de igrejas e 
Ermidas da ilha de São Miguel, can-
tando e rezando em todo o percurso. 
Desde o início do seculo XVI e na se-

quência dos “castigos” divinos envia-
dos à população vila-franquense isto 
é os violentos abalos sísmicos que se 
fizeram sentir repetidamente duran-
te quarenta e tal anos, iniciaram-se as 
romarias. Ficaram estas romarias com 

mais frequência na altura da quaresma 
devido ao simbolismo de penitência 
que representam e por serem em altu-
ra em que os trabalhos agrícolas exi-
giam menos braços e então as Roma-
rias passaram a decorrer nesta altura. 
Ainda hoje em S. Miguel, saem para 
percorrer a ilha, em média, nove a dez 
ranchos por semana. Nós por aqui nes-
tas terras frigidas da américa do norte 
também temos mantido esta traição. 
Umas vezes o rancho de Romeiros 
sai da igreja de Santa Cruz e caminha 
rumo à igreja de Nossa Senhora de Fá-
tima em Chomedey, Laval e no ano a 
seguir o percurso é ao contrário. Pela 
vigésima sétima vez, estão organizan-
do esta romaria. Este ano os nossos 
irmãos romeiros irão sair do salão de 
festas de Chomedey pelas seis horas da 
manhã. Ao fim de meia dúzia de passos 
fazem uma oração em frente à igreja 
de Nossa Senhora de Fátima pedindo 
licença para nela entrarem. Aí, eles pe-
dem pelos doentes, por alma dos que 
já faleceram, pela saúde dos familiares 
e amigos, encomendam-se a nossa se-
nhora para que sejam ajudados com a 
ajuda Divina na grande caminhada que 
vão fazer, e por toda uma série de pe-
didos. Terminam com a Salve-Rainha 
e vão-se de seguida, pois a caminhada 
é grande. Este ano são cerca de cento 
e trinta irmãos que ouviram o chama-
mento de deus e sob a liderança do 
Mestre, o duarte amaral, que tem a 
responsabilidade do rancho, o contra-
mestre Luís Melo cuja responsabilida-
de principal é a de ajudante e substituto 

do Mestre e o procurador das almas, 
António Moniz, que tem por missão 
conduzir o rancho pelos caminhos tra-
dicionais, “impondo” o ritmo da cami-
nhada e velando pelo cumprimento dos 
horários, e assim vão iniciar a romaria. 
Vão passar pela igreja St. Martin, St. 
Maxime, Catedral St. Salvateur, igreja 
St. Vincent-Ferrier, Sta. Cecília, Notre 
Dame de la Defense, St.Enfant Jesus e 
por último Santa Cruz. Devem chegar 
a Santa Cruz por volta das duas e tal 
da tarde para fazerem as suas orações 
e terminarem antes de a igreja começar 
as cerimónias de Sexta-Feira Santa. 
Através das suas insígnias, os irmãos 

romeiros estão simbolicamente ligados 
à Via Sacra que recorda os últimos mo-
mentos de Cristo no mundo. O xaile 

simboliza o manto colocado pelos Ro-
manos nos ombros de Jesus; o bordão é 
uma réplica do cetro-cana colocado nas 
suas mãos; o lenço enramado, a coroa 
de espinhos; enquanto a saca ou ceva-
deira onde guardam os alimentos: pão, 
queijo, chouriço, carnes assadas, «mas-
sa sovada» e pouco mais, de modo a 
evitarem peso e levam ainda um terço 
ao pescoço e outro nas mãos para irem 
rezando.

Das orações mais tradicionais há a 
distinguir a chamada “Avé Maria dos 
Romeiros” cantada. Deste modo, ela 
tornou-se o distintivo musical da roma-
ria e anúncio da chegada dos romeiros 
a cada igreja. É o ritmo lento deste can-
to, o seu carácter rigorosamente monó-
tono e comovente, o peso atribuído a 
certas sílabas, o tom de voz austero e 
triste, que se perpétua como forma de 
tradição oral e memória coletiva.
Os Romeiros são homens de grande 

coragem e resolução, que carregam 
dentro de si a determinação e a abne-
gação que sempre acompanha as ver-
dadeiras grandes demonstrações de fé. 
A semana passada, os nossos irmãos 

Romeiros foram convidados pela paró-
quia de Nossa Senhora de Fátima em 
Kingston a participarem numa cami-
nhada. Que Deus Vos Proteja e Guar-
de na vossa caminhada de Sexta-feira 
Santa entre Laval e Montreal. Que 
Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Ro-
meiros vos leve ao colo nos momentos 
mais difíceis.

natércia Rodrigues
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Páscoa é tempo de meditar, de buscar, de agradecer, de plantar a paz.

Tempo de abrir os braços, de abrir as mãos e de ser mais irmão.

Para o grupo GDi Empire, também é tempo de agradecer os nossos 
empregados pelo seu excelente trabalho 
e dedicação.

Desejamos a todos os nossos 
empregados, familiares e 
leitores do jornal A Voz de 
Portugal, uma Feliz Páscoa

Feliz Páscoa

695, 90e Avenue, lasalle, Qc, H8r 3A4 tel.: 514.368.1504 | fax: 514.368.1691
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PRezaDos leitoRes

novamente nos aproximamos da 
festa mais importante da fé cris-

tã: a ressurreição de Jesus! a Pás-
coa Judaica e a Páscoa Cristã recor-
dam um fato histórico: a passagem 
pelo Mar Vermelho, na saída do Egi-
to e a passagem de Jesus Cristo pela 
morte, depois ressuscitado. Ele vive 
para sempre garantindo-nos a salva-
ção todos os dias e dando-nos muitas 
oportunidades para uma revisão de 
vida capaz de alinhar nossa jornada 
com os planos de Deus.
Jesus vem, encarna-se no humano, 

cresce em graça e sabedoria, com au-
toridade interage com doutores da lei. 
Lança-se na vida pública, fala do Pai, 

prega o novo mandamento do amor, da 
reconciliação. Cura os doentes, sacia 
os famintos, ressuscita mortos, expul-
sa demônios. Naquele tempo como nos 
dias de hoje, a prática do bem atraia 
inimigos. Incompreendido, visto como 
subversivo, Jesus foi levado aos tribu-
nais condenado pela insensatez de ho-
mens ávidos por poder e prestígio. So-
freu e morreu. A cruz foi o altar onde 
aconteceu o maior sacrifício de um 
Deus redimindo os homens, devolven-
do-lhes a vida nova, abrindo caminhos 
para salvação. Glorioso, triunfante, Ele 
vence a morte, surge luminoso empu-
nhado a bandeira da vitória.
Na Páscoa os cristãos celebram a Res-

surreição de Jesus Cristo depois da sua 
morte por crucificação. A celebração 
do mistério pascal de cristo, morte e 
ressurreição, é uma comemoração de 
nossa redenção libertando-nos da es-
cravidão do pecado, do poder da morte, 

dando-nos a vida. A Páscoa é a maior e 
a mais importante festa do cristianis-
mo.
neste tempo que antecede a grande 

solenidade, somos estimulados a nos 
deixar invadir pelos ensinamentos que 
a palavra de Deus nos mostra pensando 
na vida como um recomeçar contínuo, 
com força e esperança sempre renova-
das na certeza absoluta de que Deus 
existe. Nós cristãos não temos que pro-
curar a dor, mas quando aparece e não 
há meios de evitá-la é a fé quem lhe dá 
sentido e valor.
Páscoa é acolher em cada pessoa um 

enviado de Deus, recebê-la como a 
chance de encontrar numa relação de 
amor o sentido de nossa vida, passar de 
procura inútil da verdade para a des-
coberta que o jesus ressuscitado é o 

fundamento e a alegria de nossa exis-
tência.
Cristo, Luz do mundo Ressuscitou! 

Somos agora filhos da luz. Glorioso, 
triunfante, Ele vence a morte, surge 
luminoso empunhando a bandeira da 
vitória. Vestes brancas, semblante ra-
dioso, braço estendido, abraça a hu-
manidade erguendo-a das trevas e do 
medo. Transformou a treva em luz, a 
prisão em liberdade, chamando para a 
verdadeira vida a todos nós na grande 
proposta de fidelidade ao amor.
Hoje somos protagonistas da magna 

comemoração de Cristo ressurgindo 
dentre os mortos, reinando vivo numa 
proclamação de fé que se concretiza na 
Páscoa, festa do Cristo vivo que se pro-
longa em cada presença do amor. Jesus 
resuscita sempre no coração de quem 
vive a paz e se faz alicerce de um novo 
mundo.

João aPareCido da Luz
AUTOR DO “DiáRiO DE ViAGEM”
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Feliz Páscoa meus amiGos

A todos vocês, que durante todo o 
ano me fazem reencontrar o sig-

nificado de viver, apesar das múlti-
plas dores e dificuldades às quais a 
vida nos sujeita em suas rotineiras 
“paixões”, e cujas presenças e ami-
zade são sempre motivo de ressur-
reições de sentimentos puros, con-
fortantes e iluminados, Feliz Páscoa. 

Que não restem desse Domingo ape-
nas inumeráveis embalagens de bom-
bons e ovos de chocolate pela casa, mas 
a lição da alegria inocente das crianças; 
não apenas espinhas de peixe, pratos 
vazios, restos de fartura, mas a fé, que 

alimenta a alma; não apenas garrafas 
de bebidas vazias, mas a embriaguez 
da alegria de viver, não apenas a casa 
desarrumada, mas a alma pacificada 
pelo perdão, pelo conforto da família 
e dos amigos, pela certeza de que vale 
a pena continuar, ressuscitar das dores, 
acreditar na misericórdia do Pai que, 
na sua maneira inexplicável de respon-
der às nossas preces, quer apenas que 
sejamos humanos.
Neste dia de Páscoa, gostaria de vos 

desejar muita paz e harmonia. Que te-

nham um reencontro consigo mesmo e 
que as portas que Ele já abriu condu-
zam realmente a um caminho de muita 
luz, renovação e libertação. 
FeLiz PÁSCoa!

natércia Rodrigues
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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 bru-
xarias. 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 triste 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-es-
piritualista, conhecedor de ciências superiores e ocultas, por isso dou uma garantia de 100%. venha visitar-

-me e verá a diferença. verá que eu consigo curar o que outros não conseguem, com a palavra de Deus.

rEsultADOs cONfIrmADOs 

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.

Estou muito 
agradecida ao 
xAmAN INDIO 
porque ele me 
ajudou a recu-
perar a minha 
saúde. Quando 
visitei o  sr xHA-
mAN INDIO esta-

va muito mal, tinha problemas com 
os pulmões e tinha dores de cabeça, 
que nenhum medicamento conseguia 
acalmar,até o xAmAN INDIO  me fez 
uns tratamentos de limpeza e purifica-
ção, afim de retirar todas as más ener-
gías que me rodeavam. Em seguida 
,deu-me umas ervas amazónicas,com 
as quais o meu problema pulmonar 
desapareceu completamente.conten-
te daqui do meu país pOrtugAl. 

AlIcIA fErrEIrA sANtOs

muito feliz por ter 
recorrido ao xA-
mAN INDIO para 
me ajudar a unir 
a mina familia. 
Desde que fomos 
viver para pOr-
tO, pOrtugAl, a 

nossa familia estaba muito separada 
e a comunicação muito escaça. por 
curiosidade,um dia visitei o  INDIO e 
ao tirar-me as cartas, imediatamente 
detectou uma bruxaria que nos tinham 
rogado para nos estragar a vida.feliz-
mente, graças á sabedoria do xAmAN 
INDIO, todo o mal foi destruido pela 
raíz. E tambem nos mostrou a cara da 
pessoa que nos fez ese mal.graças a 
DEus  e ao xAmAN estamos mais uni-
dos e abençoados que nunca. 

fAm. AlmEIDA AlvEs

Quero agradecer a este 
sábio xAmAN INDIO 
porque com as suas 
missas e rituais me aju-
dou a tirar os meus fi-
los dos maus caminos. 

Quando visitei o xAmAN INDIO estava 
totalmente desconcertada e perdida, 
não sabia o que fazer,porque os meus 
filos andavam metido s em drogas e 
não queriam nem estudar nem traba-
lhar. Quando o xAmAN INDIO me tirou 
as cartas,apercebeu-se que alguém no 
nosso país natal pOrtugAl nos fa-
ziam alumbriamentos negros todas as 
terças feiras à meia noite,causando a 
rebeldía dos meus filos.Graças á ajuda 
do xAmAN já estamos limpos e prote-
gidos e nada mais nos virá a fazer mal.
muito obrigado  sr xAmAN. 

grAcIElA  bArbOzA

Estou muito agradecida ao XAMAN INDIO porque ele me ajudou a recuperar a minha saúde. Quando visitei o  SR 
XHAMAN INDIO estava muito mal, tinha problemas com os pulmões e tinha dores de cabeça,que nenhum
medicamento conseguia acalmar,até o XAMAN INDIO  me fez uns tratamentos de limpeza e purificação,afim de retirar 
todas as más energías que me rodeavam.Em seguida ,deu-me umas ervas amazónicas,com as quais o meu problema 
pulmonar desapareceu completamente.Contente daqui do meu país PORTUGAL. ALICIA FERREIRA SANTOS

Muito feliz por ter recorrido ao XAMAN INDIO para me ajudar a unir a mina familia. Desde que fomos viver para PORTO, 
PORTUGAL,a nossa familia estaba muito separada e a comunicação muito escaça.Por curiosidade,um dia visitei o  
INDIO e ao tirar-me as cartas,imediatamente detectou uma bruxaria que nos tinham rogado para nos estragar a 
vida.Felizmente ,graças á sabedoria do XAMAN INDIO ,todo o mal foi destruido pela raíz. E tambem nos mostrou a cara 
da pessoa que nos fez ese mal.Graças a DEUS  e ao XAMAN estamos mais unidos e abençoados que nunca. FAM. 
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da pessoa que nos fez ese mal.Graças a DEUS  e ao XAMAN estamos mais unidos e abençoados que nunca. FAM. 
ALMEIDA ALVES

Quero agradecer a este sábio XAMAN INDIO porque com as suas missas e rituais me ajudou a tirar os meus filos dos 
maus caminos. Quando visitei o XAMAN INDIO estava totalmente desconcertada e perdida, não sabia o que 
fazer,porque os meus filos andavam metidos em drogas e não queriam nem estudar nem trabalhar. Quando o XAMAN 
INDIO me tirou as cartas apercebeu se que alguém no nosso país natal PORTUGAL nos faziam alumbriamentos negros INDIO me tirou as cartas,apercebeu-se que alguém no nosso país natal PORTUGAL nos faziam alumbriamentos negros 
todas as terças feiras á meia noite,causando a rebeldía dos meus filos.Graças á ajuda do XAMAN já estamos limpos e 
protegidos e nada mais nos virá a fazer mal.Muito obrigado SR XAMAN. GRACIELA  BARBOZA

Reunida com o meu esposo de novo,graças á ajuda do XAMAN INDIO. Depois de 19 anos de casados de repente a 
mina esposa começou a mudar.Tornou-se imcompreensiva,queixava-se de tudo,até que decidi ver o que se passava
visitando o SR XAMAN INDIO e nas runas brasileiras viu se que mina esposa estaba vivendo com alguém mas o motivo visitando o SR XAMAN INDIO e nas runas brasileiras viu-se que mina esposa estaba vivendo com alguém,mas o motivo 
das suas acções era porque a sua tia nos tia amaldiçoado com azeite de mortos e fazia rituais em nosso nome para 
nos separar. Graças a DEUS e ao XAMAN que teve os elementos necessários e o conhecimento para destruír aquilo. 
AUGUSTO BACILIO

Unidos e abençoados de puder agradecer a este humilde filho de DEUS que ajudou a unir-nos. Faz  2 anos que vim para  
o CANADA com a ideia de trazer a minha esposa para cá de  PORTUGAL mas as coisas complicaram se pois caí de o CANADA com a ideia de trazer a minha esposa para cá de  PORTUGAL ,mas as coisas complicaram-se,pois caí de 
cama por 4 meses e minha esposa deixou de me falar,Presentia que algo raro se passava e foi assim que visitei o  
XAMAN INDIO que me mostrou nun espelho o mal que nos tinham feito. O INDIO executou uma limpeza e umas missas
e graças a ele estou no  CANADA com a mina esposa. LIDIA E CAETANO BARBOZA

Depois de termos sido separado por causa  de bruxedo que nos rogaram ,regressámos juntos e muito felizes.As coisas
 i  l  t b lh  t d   f í té  di f   XAMAN INDIO   começaram a ir mal no trabalho e em tudo o que fazíamos,até que um dia fomos ver o XAMAN INDIO e ao pasar um

ovo com um pedaço de tela branca no nosso corpo,pode detectar que havia uma energía muito negativa em nós. Fez-
nos uma limpeza geral e com a ajuda de DEUS e do XAMAN INDIO já vamos muito melhor. Muito obrigado. ELDER E 
CLARA BELMONTE

Estou muito agradecida ao XAMAN INDIO porque ele me ajudou a recuperar a minha saúde. Quando visitei o  SR 
XHAMAN INDIO estava muito mal, tinha problemas com os pulmões e tinha dores de cabeça,que nenhum
medicamento conseguia acalmar,até o XAMAN INDIO  me fez uns tratamentos de limpeza e purificação,afim de retirar 
todas as más energías que me rodeavam.Em seguida ,deu-me umas ervas amazónicas,com as quais o meu problema 
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vida.Felizmente ,graças á sabedoria do XAMAN INDIO ,todo o mal foi destruido pela raíz. E tambem nos mostrou a cara 
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pode muito bem ser que esteja a atravessar uma fase difícil da sua vida. Eu, Dukas Do santos, sou psico-es-
piritualista, conhecedor de ciências superiores e ocultas, por isso dou uma garantia de 100%. venha visitar-

-me e verá a diferença. verá que eu consigo curar o que outros não conseguem, com a palavra de Deus.

rEsultADOs cONfIrmADOs 

Atraio, amarro 
e submeto o 

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

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

A minha saúde começou 
a deteriorar-se lentamen-
te, ao ponto de não poder 
andar. Tudo corria mal, 
inclusivo a minha esposa 
que me abandonou. Sen-
tia-me muito só e passava 
todo o tempo na minha 
casa de  Cote-Des-Neiges 

muito triste.  Um dia um amigo recomendou-
-me comprar A MEDALHA MILAGROSA, e 
isso fiz com muita fé. Graças á MEDALHA 
MILAGROSA  a virgem me concedeu um mi-
lagre e agora  já posso andar.  E  também re-
cuperei a minha esposa  . E pensar que tudo 
foi causado por um bruxedo que me rogaram, 
no entanto tudo isso acabou e agora somos 
imensamente felizes. ANGEL GONZALEZ.

Tínhamos muitas esperan-
ças de prosperar ao chegar 
a LAVAL, CANADA.  Tudo 
começou bem, enquan-
to sozinho, dois meses 
depois de ter chegado a 
minha esposa começou a 
comportar-se de uma ma-

neira muito rara, que até queria regressar, 
mas sozinha , o que era ainda pior.  Decidi 
comprar A MEDALHA MILAGROSA que com 
o seu grande poder fez com que tudo mudas-
se na minha vida e com a minha família. Hoje 
em dia  estamos todos com muita saúde e 
com um bom emprego, graças a DEUS e ao 
poder das virgens e dos santos da MEDALHA 
MILAGROSA. ALBERTO e ESPOSA.

Casei-me em OTTA-
WA  muito apaixona-
da do meu esposo já 
há 10 anos.,  Tudo 
era amor até aí ´á 5 
anos ,quando uma 
desconhecida  des-
trui a nossa relação. 
Ele abandonou-me 
para ir com ela e eu 

tão  apaixonada não podia perde-lo para 
sempre. Busquei ajuda com A  MEDALHA 
MILAGROSA  e agora meu esposo já vol-
tou para casa.Não sei como se passou, mas 
esta  MEDALHA  me devolveu toda a minha 
felicidade  Sinto-me bem e esta semana 
santa,convidou-me a passear  em compa-
nhia da família.Milagre de DEUS e da ME-
DALHA MILAGROSA. ESMERALDA C.

A minha saúde começou a deteriorar-se lentamente,ao ponto de não poder andar. Tudo corria mal,inclusivo a minha
esposa que me abandonou. Sentia-me muito só e passava todo o tempo na minha casa de  Cote Des Neiges muito
triste.  Un día um amigo recomendou-me comprar A MEDALHA MILAGROSA, e isso fiz com muita fé. Graças á 
MEDALHA MILAGROSA  a virgem me concedeu um milagre e agora  já posso andar.  E  tambem recuperei a minha 
esposa  . E pensar que tudo foi causado por um bruxedo que me rogaram, no entanto tudo isso acabou e agora somos 
imensamente felizes. ANGEL GONZALEZ.

Tinhamos muitas esperamças de prosperar ao chegar a LAVAL, CANADA.  Tudo começou bem, enquanto sozinho, dois
meses depois de ter chegado a minha esposa começou a comportar-se de uma maneira muito rara que até queriameses depois de ter chegado a minha esposa começou a comportar-se de uma maneira muito rara, que até queria
regressar, mas sózinha , o que era ainda pior.  Decidí comprar A MEDALHA MILAGROSA que com o seu grande poder fez
com que tudo mudasse na minha vida e com a minha família. Hoje em dia estamos todos com muita saúde e com um
bom emprego, graças a DEUS e ao poder das virgens e dos santos da  MEDALHA MILAGROSA. ALBERTO Y ESPOSA.

Casei-me em OTTAWA  muito apaixonada do meu esposo já há 10 anos.,  Tudo era amor até aí ´á 5 anos ,quando uma
desconhecida destrui a nossa relação. Ele abandonou-me para ir com ela e eu tão apaixonada não podia perde-lo para sempre. 
Busquei ajuda com A  MEDALHA MILAGROSA  e agora meu esposo já voltou para casa.Não sei como se passou, mas esta  
MEDALHA  me devolveu toda a minha felicidade Sinto-me bem e esta semana santa,convidou-me a passear em companhia da 
família.Milagre de DEUS e da MEDALHA MILAGROSA. ESMERALDA C.

A minha saúde começou a deteriorar-se lentamente,ao ponto de não poder andar. Tudo corria mal,inclusivo a minha
esposa que me abandonou. Sentia-me muito só e passava todo o tempo na minha casa de  Cote Des Neiges muito
triste.  Un día um amigo recomendou-me comprar A MEDALHA MILAGROSA, e isso fiz com muita fé. Graças á 
MEDALHA MILAGROSA  a virgem me concedeu um milagre e agora  já posso andar.  E  tambem recuperei a minha 
esposa  . E pensar que tudo foi causado por um bruxedo que me rogaram, no entanto tudo isso acabou e agora somos 
imensamente felizes. ANGEL GONZALEZ.

Tinhamos muitas esperamças de prosperar ao chegar a LAVAL, CANADA.  Tudo começou bem, enquanto sozinho, dois
meses depois de ter chegado a minha esposa começou a comportar-se de uma maneira muito rara que até queriameses depois de ter chegado a minha esposa começou a comportar-se de uma maneira muito rara, que até queria
regressar, mas sózinha , o que era ainda pior.  Decidí comprar A MEDALHA MILAGROSA que com o seu grande poder fez
com que tudo mudasse na minha vida e com a minha família. Hoje em dia estamos todos com muita saúde e com um
bom emprego, graças a DEUS e ao poder das virgens e dos santos da  MEDALHA MILAGROSA. ALBERTO Y ESPOSA.

Casei-me em OTTAWA  muito apaixonada do meu esposo já há 10 anos.,  Tudo era amor até aí ´á 5 anos ,quando uma
desconhecida destrui a nossa relação. Ele abandonou-me para ir com ela e eu tão apaixonada não podia perde-lo para sempre. 
Busquei ajuda com A  MEDALHA MILAGROSA  e agora meu esposo já voltou para casa.Não sei como se passou, mas esta  
MEDALHA  me devolveu toda a minha felicidade Sinto-me bem e esta semana santa,convidou-me a passear em companhia da 
família.Milagre de DEUS e da MEDALHA MILAGROSA. ESMERALDA C.

A minha saúde começou a deteriorar-se lentamente,ao ponto de não poder andar. Tudo corria mal,inclusivo a minha
esposa que me abandonou. Sentia-me muito só e passava todo o tempo na minha casa de  Cote Des Neiges muito
triste.  Un día um amigo recomendou-me comprar A MEDALHA MILAGROSA, e isso fiz com muita fé. Graças á 
MEDALHA MILAGROSA  a virgem me concedeu um milagre e agora  já posso andar.  E  tambem recuperei a minha 
esposa  . E pensar que tudo foi causado por um bruxedo que me rogaram, no entanto tudo isso acabou e agora somos 
imensamente felizes. ANGEL GONZALEZ.

Tinhamos muitas esperamças de prosperar ao chegar a LAVAL, CANADA.  Tudo começou bem, enquanto sozinho, dois
meses depois de ter chegado a minha esposa começou a comportar-se de uma maneira muito rara que até queriameses depois de ter chegado a minha esposa começou a comportar-se de uma maneira muito rara, que até queria
regressar, mas sózinha , o que era ainda pior.  Decidí comprar A MEDALHA MILAGROSA que com o seu grande poder fez
com que tudo mudasse na minha vida e com a minha família. Hoje em dia estamos todos com muita saúde e com um
bom emprego, graças a DEUS e ao poder das virgens e dos santos da  MEDALHA MILAGROSA. ALBERTO Y ESPOSA.

Casei-me em OTTAWA  muito apaixonada do meu esposo já há 10 anos.,  Tudo era amor até aí ´á 5 anos ,quando uma
desconhecida destrui a nossa relação. Ele abandonou-me para ir com ela e eu tão apaixonada não podia perde-lo para sempre. 
Busquei ajuda com A  MEDALHA MILAGROSA  e agora meu esposo já voltou para casa.Não sei como se passou, mas esta  
MEDALHA  me devolveu toda a minha felicidade Sinto-me bem e esta semana santa,convidou-me a passear em companhia da 
família.Milagre de DEUS e da MEDALHA MILAGROSA. ESMERALDA C.
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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 9H00-13H00  |  14H00-15H30
3ª-feira 9H00-13H00
4ª-Feira  9H00-13H00  |  14H00-17H00
5ª-Feira 9H00-13H00
6ª-Feira 9H00-13H00
sEcÇÃO vIsA
3ª-Feira 14H00-15H00
5ª-Feira 14H00-15H00

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.: 514.844.1011
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  T.: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
15 DE AbRiL DE 2014

1 euro = Cad 1.526200
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.

EmprEsA DE jArDINAgEm
Precisa de homem com 
ou sem experiência para 
trabalhos de jardinagem. 

Salário conforme experiência 
ou rendimento. 

tel.: 514-259-5120

EmprEsA DE 
jArDINAgEm

precisa de pedreiro
(cortador e

 instalador de pedra)
com experiência.
salário conforme 

experiência ou 
rendimento

tel: 514-259-5120
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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

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

empregoS

AlugA-Se

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

precisa-se de um ajudante de 
cozinha para um restaurante 
português. E precisa-se de 

caixeira com experiência, e de 
Deve falar muito bem o francês 

e inglês (a tempo parcial). 
514-688-1015

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

Vende-Se

precisa-se de paste-
leiro com experiência 

a tempo inteiro.
cONtAtAr

514-382-2143

precisa-se de senhora 
para trabalhar ao 

serviço de balcão e 
deve ter um pouco 

de conhecimento em 
charcutaria e fazer 

sandes. 
514-842-3558

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

manuel correia
514-977-3248

pAvÉ bOIsbrIAND 
A melhor equipa de 

“pavé-uni” no Quebeque, 
procura pessoa com expe-
riência para a colocação de 

“pavé-uni”. bom trabalhador. 
johanne 450-628-5472

precisa-se de uma 
boa e confiável se-

nhora para a limpeza 
de uma casa, a tempo 

parcial. 
com experiência 

e referências. 
Deve falar um pouco 
de francês ou inglês.

514-710-8045

encontroS
Linda senhora, procura ho-
mem entre 48-55 anos para 
assunto sério. Deve ter o seu 
passado sem problema  pre-
sentes.

rINA: 438-830-1177

† jOÃO mAIAtO
1924 – 2014

Faleceu em Greenfield Park, no dia 
10 de Abril de 2014, com 89 anos 
de idade, João da Costa Maiato, 
natural de Rabo de Peixe, São Mi-
guel, Açores, viúvo de Evangelina 
Reis e pai do falecido João Mataio.
Deixa na dor os seus filhos/as 
Zenaide Mota (Dinis Mota), José 
Maiato (Grace Maiato), Gabriela 
Maiato, Filomena Maiato (Geor-
ge Apostolatos), Fátima Maiato 
(José Martins), Carlos Maiato, Né-
lia Maiato (Sam Salmi), Nori Maiato (Joe Fasulo), Má-
rio Maiato (Angela Maiorino) e Sandy Maiato (Johnny 
Butterin), os seus netos/as, os seus bisnetos/as, assim 
como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de
mAgNus pOIrIEr Inc 
6825 rue sherbrooke Est, montréal
tél. 514-727-2847   www.magnuspoirier.com
António rodrigues
cell. 514-918-1848
O velório teve lugar na sexta-feira dia 11 de Abril de 
2014, das 14h às 17h e das 19h às 22h, e no sábado 
a partir das 8h. Seguiu-se a missa de corpo presente, 
no sábado dia 12 de Abril de 2014, às 10h na Igreja 
Saint-Enfant-Jésus, tendo sido sepultado 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.

aGRaDecimento ao
saGRaDo coRação

De Jesus. i.G

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

mArIA AlIcE DA sIlvA ArANtEs cOstA
“Só morre, quem nunca viveu no 
coração de alguém. Por isso viverás 
para sempre”. Com saudades dos 
filhos, neta e amigos.
A missa será celebrada em sua 
memória no domingo 20 de abril 
2014, às 12h00 na Igreja Santa-
Cruz. 
Agradecemos antecipadamente 
a todas as pessoas que possam 
assistir.

M E M O R A n D U M
4º ANIvErsárIO DE fAlEcImENtO

jOsÉ tEIxEIrA
05-08-1946 | 16-04-2010
Quatro anos se passaram. Foi no dia 
16 de abril de 2010, com a idade de 63 
anos que nos deixou. Uma missa será 
rezada em sua memória, terça-feira, dia 
16 de Abril, às 18h30, na Igreja Santa 
Cruz. Agradecemos antecipadamente a 
todas as pessoas que se dignarem as-
sistir a este acto religioso.
“Saíste da vida, mas não da nossa vida 
Como podiamos acreditar que morreu 
quem tão vivo está nos nossos cora-
ções”. Família Teixeira

† francisco medeiros
Faleceu em Montreal, no dia 13 
de Abril de 2014, com 64 anos de 
idade, Francisco Medeiros, natural 
da Povoação, São Miguel, Açores, 
esposo de Aura Cardoso Linhares.
Deixa na dor sua esposa, filhos 
João Carlos (Cindy Rosinina), 
Maurim e Dianne (Gilberto Pimen-
tel). Seus irmãos/ãs, netos Ryan, 
Lucas, Emma, Jayden, cunhados/
as, sobrinhos/as, assim como res-
tantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de
Alfred Dallaire | mEmOrIA
4231 boul. saint-laurent, montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino martins
O velório será quarta-feira dia 23 de abril de 2014, das 
14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral será na quinta-
-feira dia 24 de abril de 2014, às 10h na Igreja Santa 
Cruz. Vai a sepultar no cemitério Mont-Royal.
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.

† josé dos santos rodrigues
Faleceu em Lasalle, no dia 13 de Abril 
de 2014, com 82 anos de idade, José 
dos Santos Rodrigues, natural de Pe-
niche, Portugal, esposo da recém fa-
lecida a Sra. Iria Dias Rodrigues.
Deixa na dor seus filhos Joe (Jacque-
line) e Betty, seus netos Nancy, Andy, 
Michael e Lauren, sobrinhos/as, assim 
como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de
Alfred Dallaire grupo yves légaré
7200, boul Newman, lasalle
(514)595-1500
victor marques
A família receberá familiares e amigos, hoje, quarta-feira 
dia 16 de abril, das 17h às 21h. Uma cerimónia terá lu-
gar na quinta-feira dia 17 de abril pelas 10 horas na Ca-
pela do Complexo.
A família enlutada vem por este meio agradecer a todas 
as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam 
neste momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo 
vosso conforto. Bem Hajam.

Aluga-se 5 1/2 com cave 
terminada com cozinha, 
salão e casa de banho, ga-
ragem e quintal, na área de 
S. Michel. 514-352-4124

agradeCiMeNto
A família batista coelho agradece pela 
ocasião “ desta dolorosa partida” a 
todas as pessoas que os apoiaram e 
acompanharam, assim como ao gru-
po coral de st. Ambroise pela maneira 
como rezaram o terço e ao sr. padre 
josé maria cardoso por todo o apoio 
que deu à nossa família.
Dia 22 de abril de 2014 realizar-se-á a 

missa do mês às 18h30 na igreja santa cruz. Agrade-
cemos de avanço a todos os que se juntarem a nós 
para assistir.

Aluga-se 9 1/2 (2 andares) 
com garagem e quintal no 
bairro de rosemont. Dispo-
nível para o mês de julho. 

514-793-2885

contentor
Gostaria de partilhar um 
contentor para Lisboa.

514-256-4100

SerViço

cONtAct cImENt
rENOvAtION

Especializado em casas 
de banho e cozinhas.
Orçamento gratuito

cArlOs
438-995-8143

AlugA-Se

Precisa-se de cozinheira 
com experiência em co-
zinha regional tradicional 
portuguesa para restauran-
te português.

contatar 
johnny Almeida

 514-721-8885

Pessoal com ou sem ex-
periência para montagem 
e instalação de rampas em 
alumínio ou metal. Apre-
sentarem-se no 8910 rua 
Pascal Gagnon ou contatar 
Enza ao 514-327-2200 ou 
ainda por e-mail:
info@mondialuminium.com

30 
anos de 

experiência

Westmount
posto disponível presentemente. 
É necessário possuír automóvel.

Horário:5 dias por semana, segundas, 
Quartas e Quintas das  8:30 às 16:00.

terças das 8:30 às 19:30 e sextas das 8:30 
ás 13:30. Durante o verão esta pessoa deve 
estar disponível para acompanhar a família 
em algumas ocasiões, em  fins-de-semana 
na campanha. O transporte é pago e terá a 
semana de folga. procuramos uma pessoa 
com experiência na ajuda à família, bem es-
truturada, alinhada, dedicada, entusiasta, 
de confiança, com iniciativa e que goste de 
crianças. A família é composta de uma me-
nina de 8 anos e dois (2) adolescentes de 
15 e 17 anos. As tarefas associadas a este 
posto são: lavar e passar a ferro roupas e 
lençóis, servir a ceia e arranjar a cozinha 
em seguida, como também fazer outros 
pequenos trabalhos de limpeza do dia a 
dia. Ir buscar a menina á escola ocasional-
mente, de carro a 5 minutos da residência.
Verificar os deveres e preparar o vestuá-
rio dos garotos para a escola. Deve falar 
francês obrigatoriamente e o inglês seria 
uma avantagem. salário: $15.00 por hora 
segundo a experiência e competência.

Se interessada e qualificada, queira 
comunicar com sophie:tel (514) 212-6533  

inFORMAÇÃO PRA qUEM LÊ.

reSuLtado Pra QueM aNuNCia.



A Voz de PortugAl  |  16 de Abril de 2014  |  P. 20

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

PAlAVrAS cruzAdAS

AnedotAS

Quinta-FeiRa 17 De abRil
- no PoRto, semináRio Da imPRensa no munDo

sábaDo 19 De abRil
- Jovens PoRtuGueses De montReal
  PResentes na JoRnaDa Da JuventuDe
- Renovei a casa à PoRtuGuesa

bell fibe: 880 | Videotron: 255

CaPtaiN aMeriCa: the WiNter SoLdier

caPitão améRica:
o solDaDo inveRnal
O nono filme do universo cinematográfico da 

Marvel, Capitão américa: o Soldado inver-
nal, é o melhor longa individual do estúdio e uma 
das mais completas produções de super-heróis de 
todos os tempos. Com elementos de thrillers de 
espionagem, aventura e ação, a produção acerta 
em diversos aspectos e mostra o que de melhor os 
quadrinhos têm a oferecer ao cinema.
A sequência deixa de lado o tom leve do primeiro 

por algo mais sério: um thriller sobre conspiração 
repleto de paranoia. Como consequência, a comédia 
tem menos destaque em relação a outros do estúdio, 
embora ainda esteja presente. A trama é bastante sim-
ples: Capitão América (Chris Evans) e Viúva Negra 
(Scarlett Johansson) se envolvem em uma missão 
responsável por expor segredos da S.H.I.E.L.D. Sem 
saber em quem confiar, eles enfrentam uma ameaça 
oculta capaz de destruir tudo pelo que lutaram.
Mesmo nos quadrinhos, o Capitão sempre esteve 

mais próximo da realidade. No primeiro filme, luta-
va contra nazistas. Na sequência, temas polêmicos 
atuais como bombardeios com drones, espionagem 
ilegal feita pela NSA e Wikileaks fazem parte do in-
teligente roteiro de Christopher Markus e Stephen 
McFeely. O texto não trata o espectador como estú-
pido e logo fica claro: nenhum dos la-
dos dessa guerra secreta joga limpo. O 
único “mocinho” é Steve Rogers com 
seus ideais de liberdade pré-segunda 
Guerra Mundial – clichê, mas com-
preensível para o gênero.
Por sinal, Chris Evans está mais à 

vontade como Capitão e consegue 
transparecer a melancolia do persona-
gem, o qual passou a entender melhor 
seu lugar no mundo, mas ainda não 
deixou o passado de lado. Ele é um homem fora de 
seu tempo e as consequências disso são aprofundadas 
em Soldado Invernal. O protagonista não é o único 
bem desenvolvido, Anthony Mackie está ótimo como 
Falcão, apesar de basicamente servir como pau-man-

dado do herói
A maior novidade no elenco é Robert Redford como 

Alexander Pierce. Ele não tem apenas uma participa-
ção especial como se pensava; na verdade, vive um 
personagem muito importante para a trama. O ator se 
entrega ao papel e entende a intenção dos diretores 
Anthony e Joe Russo. A cada linha de diálogo, ajuda 
a recriar o clima de filmes de espionagem dos anos 
70. Outro ponto importante está no vilão. O Solda-
do Invernal é poderoso, cruel e assombrado por um 
passado terrível. O ator Sebastian Stan mostra habi-
lidade para transformar o rapaz que era o modelo de 
conduta para o Capitão (no primeiro longa) no único 
homem capaz de matá-lo (no segundo). Diferente de 
Loki (Tom Hiddleston), sempre ótimo a cada fala, o 
oponente deste filme não tem diálogos, mas ainda as-
sim é imponente na tela e consegue expor conflitos 
internos muito bem.
Com material complexo nas mãos, os cineastas, 

mais conhecidos por trabalhos em comédias para TV, 
criam ótimas cenas de ação e tiram proveito de cada 
elemento para deixar o longa bastante divertido, mes-
mo quando o enredo fica confuso em determinados 
momentos. O final explosivo e típico do gênero su-
per-herói estraga um pouco o clima de espionagem, 

assim como o retorno improvável de 
um personagem que todos poderiam 
passar sem; mas são problemas peque-
nos para um filme que não é simples-
mente a continuação de Capitão Amé-
rica ou Vingadores, mas uma obra que 
eleva todas as apostas do estúdio.
individualmente, é o longa que 

melhor amplia o universo Marvel e 
tem relações com praticamente tudo 
lançado até aqui. E o mais impor-

tante: as repercussões dos acontecimentos vão in-
fluenciar toda a franquia, inclusive a série de tV 
Agents of S.H.i.E.L.D., e só devem ser completa-
mente compreendidas em 2015, com a estreia de A 
Era De Ultron.

HOrIzONtAIs: 1. Conjunto de navios de comércio de 
uma companhia. Fruto deiscente das leguminosas. 2. 
Medida para secos correspondente ao alqueire. Cada 
uma das divisões de uma cidade ou povoação. 3. De-
signa dor, admiração, repugnância (interj.). Ligar. Sobre 
(prep.). 4. Malícia (fig.). Festa ao ar livre, por ocasião de 
romaria. 5. Após. Dez dezenas. Graceja. 6. Avarento. 7. 
Àquele. Recitar. Tabaco em pó para cheirar. 8. Que ou 
aquele que rufa. Relação. 9. A si mesmo. Acolá. Mulo. 
10. Conjunto de pessoas à roda da lareira. Pequena ar-
gola com que se enfeitam os dedos. 11. Furioso. Peça 
do vestuário feminino para o tronco. 
vErtIcAIs: 1. Iludir a expectativa de. Medida itinerária 
chinesa. 2. Refulgir. Atrever-se. 3. Aqueles. Sexta nota 
da escala musical. Animal bravio e carniceiro. 4. Um cer-
to. Qualquer compartimento de uma casa. Anno Domini 
(abrev.). 5. Avançava. Proibido. 6. Canção dos gondolei-
ros de Veneza. 7. Limpar com vassoura. Mulher acusada 
de um crime. 8. Grito de dor ou de alegria. Inclinação da 
alma e do coração. Aquilo que prejudica ou se opõe ao 
bem. 9. Rebanho de gado miúdo. O espaço aéreo. Des-
pido. 10. Despovoar. O m. q. pedra-pomes. 11. Contr. do 
pron. pess. compl. me e do pron. dem. o. Libelinha.

SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONtAIs: 1. Foz, Bálsamo. 2. És, Noz, Eril. 3. Bulir. 4. Uma, Emir, Na. 5. Receio, 
Ugar. 6. Tiro, Amor. 7. Teor, Bramir. 8. Ar, Olor, Azo. 9. Atear. 10. Idem, Aio, Eu. 11. 
Moleiro, Eme. vErtIcAIs: 1. Fémur, Talim. 2. Os, Meter, Do. 3. Bacio, Mel. 4. Nu, 
Erro, Me. 5. Boleio, La. 6. Ázimo, Botar. 7. Ri, Arreio. 8. Se, Ruma, Ao. 9. Aro, Gomar. 
10. Mi, Nariz, Em. 11. Olear, Roque.

- Pai, o que é Páscoa?
- Ora, Páscoa é ...... bem é uma festa religiosa!
- Igual ao Natal?
- É parecido. Só que no Natal comemora-se o nascimen-
to de Jesus, e na Páscoa, se não me engano, comemo-
ra-se a sua ressurreição.
- Ressurreição?
- É, ressurreição. Marta, vem cá!
- Sim?
- Explica a esta criança o que é ressurreição para eu 
poder ler o meu jornal descansado.
- Bom, meu filho, ressurreição é tornar a viver após ter 
morrido. Foi o que aconteceu com Jesus, três dias depois 
de ter sido crucificado. Ele ressuscitou e subiu aos céus.

Uma mulher chega ao pé do marido e dá-lhe uma esta-
lada, dizendo furiosa:
- Encontrei um papel no bolso das tuas calças com o 
nome Quuina.
- Acalma-te, querida. Esse nome é do cavalo no qual 
apostei a semana passada.
No dia seguinte,a mulher dá-lhe outra estalada.
- Porque fizeste isso? -pergunta o marido.
- O teu cavalo telefonou ontem à noite!

A mãe para a filha:
-Luísa, o que estás a fazer?
-Estou a escrever uma carta à Xana.
-Mas tu não sabes escrever!
-Deixa lá! Ela também não sabe ler.
Professor: Quantas pernas tem o cavalo?
Aluno: Quatro.
Professor: E como se chama?
Aluno: Quadrupede.
Professor: E tu, quantas pernas tens?
Aluno: Duas.
Professor: E como te chamas?
Aluno: João.
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CoordeNado Por JoSé Pereira

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

FiguraS de PortugaL:

semana santa
Dobram tristes na igreja
Na torre que se agiganta

Os sinos p’ra quem deseja
Viver a Semana Santa.

Morreu Cristo numa cruz
Pela bondade ser tanta
P’lo martírio de Jesus

Se evoca a Semana Santa.

Há cânticos da paixão
Que algum povo crente canta

Cultos de celebração
Próprios da Semana Santa.

Há quem faça penitência
E se almoça já não janta
Em jejum e abstinência

Durante a Semana Santa.

Neste mundo atormentado
Que a maldade desencanta

Devia ser transformado
P’ra sempre em Semana Santa.

O mais profundo sentido 
Que tem a Semana Santa
É quando Cristo remido

Do sepulcro se levanta !…
Euclides Cavaco

Um nome que significou uma inesperada liber-
dade para um povo perseguido, mas também 

um anátema para o seu possuidor. Aristides de 
Sousa Mendes do Amaral e Abranches era côn-
sul em bordéus no princípio da Segunda Grande 
Guerra. 

Comovido com as multidões de judeus que acorriam 
ao consulado em busca de um visto para Portugal, o 
cônsul decidiu seguir as suas próprias convições hu-
manitárias. No ano de 1940 e durante três dias e três 
noites, em Bordéus e em Bayonne, Aristides de Sou-
sa Mendes, munido com uma caneta e o selo Branco 
da chancelaria passou cerca de 30 mil vistos - um 
terço deles a judeus: “Recorreram a mim, como re-
presentante de portugal, pessoas das mais eminentes 
de muitos países com os quais mantivemos sempre as 
melhores relações: homens de Estado, Embaixado-
res e Ministros, generais e outros oficiais superiores, 
professores, homens de letras, académicos, artistas 
de renome, jornalistas, alguns deles com servicos a 
Portugal, estudantes universitários, pessoal de várias 
organizações da Cruz Vermelha, membros de casas 
reinantes, príncipes de sangue, combatentes de todas 
as patentes e postos, industriais e comerciantes, reli-
giosos de ambos os sexos, mulheres e crianças care-
cendo de protecção”.
Por contrariar as directivas do governo de Salazar 

foi chamado a responder pela sua desobediência. As 
consequências da sua coragem não podiam ter sido 
piores. Expulso da carreira diplomática, proibido de 

aRistiDe De sousa menDes
sair do País e de exercer advocacia ou qualquer outra 
actividade, Aristides de Sousa Mendes perdeu ainda 
o direito a qualquer tipo de reforma e aos meses de 
trabalho que ficaram por pagar. Tinha 55 anos e um 
núcleo familiar de 14 filhos. O seu irmão gémeo, Cé-
sar, ex-ministro de Salazar, tentou ajudá-lo mas to 
dos os seus pedidos foram ignorados.

Quatro anos após o processo disciplinar instaurado 
pelo Ministério dos Negócios Estrangeiro, ou melhor, 
após o castigo de Salazar, o ex-cônsul sofreu - talvez 
devido a toda a tensão psicológica - uma hemorragia 
cerebral que lhe paralisou a parte direita do corpo. 
Com a ajuda de amigos conseguiu enviar todos os 
filhos para o estrangeiro, pois era a única maneira de 
estes obterem empregos convenientes que Portugal 
lhes recusava, apesar da sua excelente educação.
A mulher morrera-lhe na capital, aos 59 anos, após 

meses em coma. Ele viveu ainda na sua mansão ar-
ruinada de cabanas de Viriato e morreria a 3 de abril 
de 1954, devido a uma trombose cerebral, agravada 
por uma pneumonia. Morreu na maior pobreza e se-
parado dos seus filhos.
Durante anos, o processo permaneceu arquiva-

do. Apenas o empenho dos seus e a ajuda e pres-
sões americanas conseguiram que, passado meio 
século e 14 anos de democracia, Portugal reabi-
litasse (18 de Março de 1988, por unanimidade, 
na Assembleia da República) Aristides Sousa 
Mendes, o homem cujo gesto de liberdade só a ele 
aprisionou.
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“emPobRecimento Real
existe, mas é menos
Do Que PaRece”
O antigo ministro das Finanças, 

henrique Medina Carreira, que 
falava ontem à noite na antena da 
TVi24, reiterou que a “solução con-
tinua a ser o crescimento económi-
co”, ainda que, em seu entender, em-
bora haja “empobrecimento real”, 
este flagelo é menor “do que parece”.

no espaço de análise semanal da 
TVI24, ‘Olhos nos Olhos’, que além 
de Medina carreira contou ontem, tam-
bém, com a presença do economista e 
conselheiro de Estado Vítor Bento, o 
antigo responsável pela pasta das Finan-
ças do país, deixou bem claro que “solu-
ção continua a ser o crescimento econó-
mico”. Não obstante, Medina Carreira 
fez sobressair que “há empobrecimen-
to real, mas é menos do que parece”.. 
para o comentador, quando se fala de 
empobrecimento a imagem que se quer 
passar é de que o país “está brutalmente 
mais pobre”. Mas, na sua opinião, não 
é isso que acontece.“Parece que empo-

brecemos muito mas a verdade é que 
deixámos de viver com o dinheiro dos 
outros, mas não empobrecemos por-
que o dinheiro não era nosso”, disse, 
relembrando que Portugal importava 
muitos produtos, o que dava a impres-
são de que o país tinha muito dinhei-
ro, mas, salientou, “tudo isso era feito 
com dinheiro emprestado”.“Na globa-
lidade empobrecemos 7% e em termos 
de aparência isso vê-se no facto de se 
comprar menos carros ou por se ir me-
nos aos restaurantes, mas isso em boa 
parte era tudo dinheiro alheio”, refere.
Em relação à reestruturação da dívida, 
Medina defende que a solução de Portu-
gal passa pelo crescimento económico 
e recorda que embora estejamos sempre 
a tentar “fugir do rigor e da austerida-
de, não há forma como fugir”.Opinião 
subscrita e sustentada em números por 
Vítor Bento, que estabeleceu a destrin-
ça entre o empobrecimento “real” do 
país, que regista uma taxa 7%, e o em-
pobrecimento “aparente”, que se situa 
nos 15%.“O conjunto da sociedade está 
todo hoje mais pobre”, contudo, “os po-
bres de hoje vivem muito melhor do que 
os pobres há 50 anos”, sublinhou ainda 
o conselheiro de Estado, realçando, por 
outro lado, que, apesar de “difícil”, “não 
é impossível pagar a dívida do Estado, 
pelo que, concretizou: “A dívida pode 
ser sustentável”.
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JOEL nETO

regreSSo a CaSa: uM diÁrio açoriaNo

Ficou tuDo consolanDo a veR

terra Chã, 13 de FeVereiro de 2014
Há alerta vermelho para os Açores, em função da 

passagem de uma tempestade com ventos fortes (for-
tíssimos, na verdade) – e, entre telefonemas, e-mails e 
mensagens, já me contactaram dezenas de amigos, de-
monstrando a sua terna preocupação. Há pouco escrevi 
no Facebook, com alguma ironia: “Contem a nossa his-
tória.” 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 reconstruído e co-
zinhará uma alcatra para o jantar, que de resto comerá 
a rir. Salvo tragédias esporádicas, que infelizmente po-
dem ocorrer em qualquer altura do ano – e que muitas 
vezes ocorrem até com condições muito menos graves 
do que esta, desde logo porque não se verifica o cuidado 
que há em momentos assim –, 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 tanto como eles é porque 
tem problemas específicos para resolver: barcos para 
amarrar, animais para arrecadar, telhados para proteger. 
São, felizmente, uma minoria, embora mereçam a nossa 
preocupação. E, mesmo assim, muitos deles farão a sua 
alcatra também – e, como nós, comê-la-ão rindo.

terra Chã, 14 de Fevereiro de 2014
Nos dez anos da morte de Emanuel:

«AS RAPARIGAS LÁ DE CASA
como eu amei as raparigas lá de casa

discretas fabricantes da penumbra
guardavam o meu sono como se guardassem

o meu sonho repetiam comigo as primeiras palavras
como se repetissem os meus versos

povoavam o silêncio da casa
anulando o chão os pés as portas por onde

saíam deixando sempre um rastro de hortelã
traziam a manhã cada manhã

o cheiro do pão fresco da humidade da terra
do leite acabado de ordenhar

(se voltassem a passar todas juntas agora
veríeis como ficava no ar o odor doce e materno

das manadas quando passam)

aproximavam-se as raparigas lá de casa
e eu escutava a inquieta maresia

dos seus corpos
umas vezes duros e frios como seixos

outras vezes tépidos como o interior dos frutos
no outono penteavam-me

e as suas mãos eram leves e frescas 
como as folhas na primavera

não me lembro da cor dos olhos quando olhava
os olhos das raparigas lá de casa

mas sei que era neles que se acendia
o sol

ou se agitava a superfície dos lagos
do jardim com lagos a que me levavam de mãos 

dadas as raparigas lá de casa
que tinham namorados e com eles traíam

a nossa indefinível cumplicidade
eu perdoava sempre e ainda agora perdoo

às raparigas lá de casa
porque sabia e sei que apenas o faziam

por ser esse o lado mau de sua inexplicável bondade
o vício da virtude da sua imensa ternura

da ternura inefável do meu primeiro amor
do meu amor pelas raparigas lá de casa»

Emanuel Félix, 
“Habitação das Chuvas”, 1997

terra Chã, 15 de FeVereiro de 2014
No fim, desistimos: fechámos as portas dos quartos à 

chave e deixámos o cão dormir no corredor. Não tive-
mos coração para pô-lo na rua com o temporal, mes-
mo se se tratava apenas de um resto dele. Entretanto, 
portou-se tão bem, com tal cuidado e tal gratidão, que 
decidimos dar-lhe uma oportunidade. Daqui a pouco 
vou buscar a cama dele à garagem. E assim se consu-
ma o cliché. Mereço tudo o que possam dizer de mim.

terra Chã, 16 de FeVereiro de 2014
Troco duas mensagens de e-mail com a M., uma anti-

ga namorada do S. cuja energia alegrava a Rua da Rosa 
na recta final dos meus tempos de Bairro Alto. Mu-
dou-se para Rabo de Peixe, em São Miguel, onde vai 
ocupar-se de uma unidade de turismo rural, e pede-me 
conselhos sobre a vida nas ilhas. Digo-lhe: “Já agora, 
dou-te um, sim. Dois. Mantém-te longe da política e o 
mais longe possível dos políticos; e, quando deres por 
ti de candeias às avessas com as pessoas, refugia-te na 
paisagem.” Enviada a mensagem, dou por mim zanga-
do com o meu próprio azedume. Na verdade, são dois 
conselhos que eu próprio não segui. Mas, pensando 
bem, são os mesmos que eu daria a quem quer que me 
pedisse conselhos sobre a vida onde quer que fosse. 
Ela estará de facto melhor se conseguir segui-los.

terra Chã, 19 de FeVereiro de 2014
Deixem-me dizer-vos uma coisa para vos rachar es-

ses oculinhos de massa: “Veneza Pode Esperar”, de 
Rita Ferro, é um belo diário – na sua dimensão confes-
sional como na honestidade, no que as suas piscadelas 
de olho tribais e classistas nos dizem como nos recur-
sos estilísticos, no retrato de uma mulher como no de 
um fragmento particular do espaço-tempo. 

terra Chã, 15 de FeVereiro de 2014
Uma amiga remeteu-me para um dos meus textos an-

tigos e eu não me revi nele. «No outro dia, deitei um 
telemóvel para o lixo. Não sei se vocês alguma vez 
deitaram um telemóvel para o lixo. É impossível. Um 
telemóvel deitado para o lixo é a mesma coisa que um 
bumerangue atirado de uma montanha: volta sempre. 
É que não conseguimos livrar-nos dele. Há sempre al-
guém que o encontra. Há sempre alguém a mexer no 
nosso lixo. E então, dois dias depois, telefona-nos lá 
para casa a nossa mãe, a namorada, um amigo: “Per-
deste o telemóvel?” Num rebate de consciência, o res-
pigador decidira tentar devolver o telemóvel ao dono 
e pusera-se a ligar para todos os números da marcação 
rápida do aparelho. Afinal, ninguém ia atirar para o lixo 
um telemóvel ainda em tão bom estado. Provavelmen-
te, o dono perdera-o. É outra coisa com que devemos 
contar: para além de haver sempre alguém a mexer no 
nosso lixo, bem pode acontecer que esse alguém tenha 
coração. Por mim, aprendi a lição: nunca mais deito um 
telemóvel para o lixo. Quando morrer, espero levá-los 
a bordo: vinte ou trinta telemóveis ao meu lado no cai-
xão, todos eles representando dois anos diferentes da 
minha vida. Cada um estraga o dinheiro naquilo que 
pode. Adiante. Isto tudo para dizer-vos que, em que-
rendo sentir determinada emoção, um homem sente-a 
sempre. Se quer chatear-se, é facílimo: algures ao longo 
dia, alguma coisa há-de oferecer-lhe a possibilidade de 
chatear-se. Se quer decepcionar-se com alguém, melhor 
ainda: não há semana em que não nos demos todos mu-
tuamente pelo menos um motivo de decepção. E eu, por 
aqueles dias em que deitei um telemóvel para o lixo, 
devia andar ansioso por comover-me. Talvez fosse sen-
timento de culpa, porque, para além de um telemóvel, 
havia deitado para o lixo várias coisas: revistas antigas, 
pares de sapatos, até móveis. De maneira que, quando 
finalmente a minha mãe ligou: “Perdeste o telemóvel, 
filho? Um senhor achou-o. Fiquei com o número dele, 
para se encontrarem”, comecei logo a comover-me. 
Um telemóvel tão velho, caramba – quem haveria de 
considerar que um telemóvel tão velho, com o monitor 
tão comprometido e o teclado tão desengonçado, ainda 

teria algum préstimo? E mais comovido ainda consegui 
pôr-me quando, enfim, avistei o dito senhor, na verdade 
um rapaz da minha idade, subindo a rua ao meu encon-
tro, com o seu blusão do Benfica muito apertadinho jun-
to ao pescoço, para se proteger do frio.  Explicou-me (e 
o seu rosto como que transbordava bondade), erguendo 
o meu velho telemóvel na mão: “Foi o meu sogro que 
mo ofereceu. Encontrou-o ali ao pé da drogaria. Ain-
da o mandámos desbloquear, mas depois começámos a 
ver os números e pensámos: ‘Eh, pá, é melhor devolver 
isto ao homem.” Explicava-mo, mas eu já não o ouvia. 
Imaginava-os aos dois, sogro e genro, ambos benfiquis-
tas, sentados frente a frente na sala de estar, com o te-
lejornal ao fundo, aguardando o jantar e tentando, em 
desespero, encontrar a intimidade nunca conquistada. 
“Tenho aqui um telemóvel. Toma. Ofereço-to”. Depois 
ocorreram-me as duas mulheres à porta da cozinha, es-
preitando através do reposteiro, mortificadas por não 
terem baixado o som da televisão, de forma a ouvirem 
o que debatiam os seus homens. E, finalmente, vi o so-
gro apenas, um velho baixo, rubicundo, totalmente fo-
finho, com o seu boné da Delta Cafés muito enfiado, 
saindo de casa às seis da manhã e depois subindo para 
cima do camião, primeiro a marmita e logo ele próprio, 
a caminho de uma obra. Guardei o aparelho no bolso e, 
de tão choroso, mal agradeci, apesar do compasso de 
espera do rapaz, como se me quisesse dizer mais qual-
quer coisa. De maneira que, no dia seguinte, voltei a 
ligar: “Peço desculpa. Nem demonstrei devidamente a 
minha gratidão.” E do outro lado: “Nada, nada. Se qui-
ser pagar os vinte e cinco euros que foi de desbloquear 
o telemóvel, está à vontade.” Combinámos no mesmo 
sítio. Não veio o rapaz, mas o sogro: tinha calças tipo 
tropa, sweatshirt com capuz amarelo e oculão de surfis-
ta – e olhava de lado, metendo estilo. Estava mais em 
forma do que eu e, pelo ócio do encontro, vivia da Se-
gurança Social. Dei-lhe os vinte e cinco euros, tornei a 
agradecer-lhe, mandei um abraço ao genro e, como que 
decidindo-o, comovi-me outra vez. Vinte e cinco euros 
por uma crónica não é nada caro.»

terra Chã, 18 de FeVereiro de 2014
O pior é quando tenho de ir à cidade, principalmente 

durante o dia. Uma vez basta para fazer desmoronar o 
equilíbrio de toda a uma semana. Um ano e meio de-
pois, continuamos com uma vida profundamente roti-
neira. É a minha maior força. Sem isso não teria qual-
quer possibilidade de cumprir os prazos. Nenhum deles 
está em causa, para já. O resto é chato, suponho. Acordo 
cedo e trabalho na ficção durante toda a manhã. Volto a 
ela ao fim do dia, para releituras e catalogação de notas, 
e entretanto já fiz uma série de outras coisas. À hora de 
almoço partimos os três, eu, a Catarina e o Melville, 
para uma longa caminhada. Nas últimas semanas temos 
ido para os altos da Terra Chã, através das matas do meu 
pai e dos pastos que foram do meu avô. 
É uma caminhada extenuante, que obriga o Melville 

a dormir a tarde toda, deixando-me trabalhar em paz. 
Hoje levámos farnel e sentámo-nos a almoçar sobre 
umas fragas, a observar o casario distendido até ao mar, 
sob o nevoeiro. Ainda está frio – provavelmente espe-
raremos umas semanas até transformá-lo numa rotina. 
Agora são duas da tarde e tenho pela frente vários textos 
para os jornais. Acabarei nunca antes das nove da noite, 
após o que trabalharei ainda um pouco mais na ficção, 
antes de ir jantar e fazer o cão correr no jardim, a ver se 
se cansa de novo.
Vou à cidade ao sábado e às vezes ao domingo. As 

compras, faço-as normalmente no supermercado de 
São Mateus. O gás vêm-mo trazer a casa. Se tenho al-
guma burocracia, ou uma consulta médica, ou um com-
promisso mal assumido, é um desastre. Passo a semana 
angustiadíssimo porque nesse dia não poderei escrever 
senão para os jornais. Os jornais não esperam. Fazer es-
perar os livros dói. E não se pode escrever sem tempo 
para respirar. Sem tempo para perder. Amanhã lá tenho 
de ir, para nem sei bem o quê. Estou azedo desde ontem. 
Einstein haveria de gostar disto: Angra já me stressa 
tanto como Lisboa um dia me stressou.
Não foi a cidade que mudou: fui eu. E ainda bem.
http://www.facebook.com/neto.joel
http://www.joelneto.com/
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HéLiO bERnARDO LOPES

Jorge Correia

uma socieDaDe
teRRivelmente Doente

Aí nos foi dado ver mais uma cena de extrema 
violência, desta vez à facada e num colégio 

norte-americano. Feridos graves, feridos diver-
sos e um triste e amedrontador espetáculo dado 
ao Mundo por uma sociedade construída sobre a 
violência contra povos do Planeta os mais diver-
sos e mesmo no seu próprio seio, logo a começar 
pelos autóctones do território, depois continuada 
pelos campos de concentração contra cidadãos 
americanos de origem japonesa, italiana e alemã. 
O horror próprio de um Estado objetivamente to-
talitário.
Há perto de uma semana, mais mortos e feridos e de 

novo na base militar de Fort Hood. Um acontecimen-
to recorrente, aqui ou noutros lugares militares dos 
Estados Unidos. 
centenas de pessoas por ano postas em liberdade 

depois de décadas de encarceramento prisional à es-
pera dessa fantástica conquista norte-americana, que 
se mantém, e que é a pena de morte, mas que se vem 
a provar, afinal, estarem inocentes.
um racismo que persiste em manter-se, bastando 

olhar que essas vítimas são, invariavelmente, de ori-
gem africana, mesmo que norte-americanos, logo se-
guidas de hispano-americanos. Isto, caro leitor, é que 
é a sociedade que procura dar lições moralizadoras e 
democráticas ao Mundo...

A esta realidade, há que adicionar os recentes casos 
da espionagem sobre todo o Mundo, praticados pela 
Agência Nacional de Segurança, incluindo líderes 
políticos de outros Estados. Ou o caso mais recente, 
cujo relatório se diz ir ser revelado, das terríveis prá-
ticas de tortura operadas pela cia sobre prisioneiros, 
talvez mesmo norte-americanos.
E seria interessante que tal relatório revelasse quem 

foram os Estados e os políticos que colaboraram com 
a CIA no transporte desses prisioneiros. Os portu-
gueses mais atentos, mormente Ana Gomes, estão 
ansiosos por saber o que possa ter-se passado por 
aqui, neste domínio da rendição de prisioneiros a 
caminho da tortura. Embora, convém dizê-lo, a CIA 
opere também espionagem dentro do seu país, situa-
ção que nada tem de inédito. Por fim, uma sugestão 
ao leitor: olhe para trás, deite mão da INTERNET, e 
compare a presença militar dos estados unidos no 
Mundo, ou as intervenções militares operadas em lu-
gares diversos do Planeta, ou as simples agressões 
sem nexo, por mero interesse de qualquer natureza 
e compare-as com as da antiga URSS, ou da Rússia 
atual, ou mesmo da China, e tire as suas conclusões. 
Tudo isto, algo inacreditavelmente, não foi percebi-
do por Humberto Delgado quando viveu nos Estados 
Unidos como adido militar. Estava-se, então, em ple-
no macartismo, com Hoover e o seu FBI em plena 
perseguição aos comunistas norte-americanos, logo 
depois prosseguida pela dos líderes dos Direitos Hu-
manos, como agora Snowden explicou ainda conti-
nuar a ter lugar. A democracia, portanto.

teste à comuniDaDe 
inteRnacional

Algumas semanas atrás passámos em revista a situa-
ção da Crimeia, que atualmente se encontra sobre 

a alçada Russa ainda que não reconhecida internacio-
nalmente. Entretanto, no leste Ucraniano, maioritaria-
mente de origem Russa, observam-se várias ações con-
tra o governo Ucraniano, apoiadas por pretensas forças 
paramilitares armadas até aos dentes que “caíram do 
céu” repentinamente em solo Ucraniano. Estas forças 
são apoiadas pela população que manifesta a sua pre-
ferência Russa, derivada das suas origens e da estreitas 
relações económicas existentes. Entretanto o gover-
no interino ucraniano deu um ultimato que terminou 
esta última segunda-feira. Os manifestantes pró-Russos 
mantém o desafio às autoridades e todo o mundo espera 
com ansiedade (uns mais que outros, mas já lá vamos) 
o desenrolar dos acontecimentos. No meio disto tudo, 
ainda que haja a apregoada ideia de que se trata de um 
problema de definição Ucraniana entre uma influência 
Europeia Ocidental ou a manutenção das tradições do 
antigo e extinto regime Soviético, há por trás disto in-
teresses diversos. Sem dúvida de que a aproximação 
da Ucrânia à Comunidade Europeia causa um des-
conforto enorme no seio Russo, contudo há interesses 
geopolíticos e económicos, particulares e públicos, que 
conduzem a estes acontecimentos. A Rússia teve histo-
ricamente uma tendência a ter um estado forte e uma 
população de pouca influência política direta, governa-
da por uma elite que tudo domina. As últimas atitudes 
de cinismo em que nem uma palavra de acalmia, antes 
pelo contrário, é oferecida à situação da Ucrânia causa 
desconforto um pouco por todo o lado. A Comunida-
de Internacional, ainda que exista Direito Internacional 
que pretende regular as relações e conduta entre enti-
dades internacionais, normalmente países mas também 
outras organizações de âmbito internacional, nada pode 
a não ser por diplomacia e pressão económica. Esta úl-
tima, a pressão económica, por vezes resulta pouco por-
que há países que aproveitam-se da situação neste jogo 
internacional, tentando lucrar com o desaire de outros. 
estes pertencem ao grupo que esperam com menos an-
siedade, ou melhor, com ansiedade mas na direção de 
como podem lucrar no meio daquele jogo. A diplomacia 
apresenta por vezes resultados espetaculares mas exi-
ge manobras de bastidores e entendimentos que devem 
cuidadosamente preservar a face de todos para não ar-
riscar um retrocesso da situação. Para a Rússia, a Ucrâ-
nia é uma pedra no sapato pela sua posição geográfica 
e pelos gasodutos que passam por lá ligando a Rússia 
com alguns países Europeus. O desaparecimento/inte-
gração da Ucrânia seria o melhor cenário para a Rússia, 
mas também um controle estreito em Kiev beneficiaria 
a Rússia mantendo um estado marioneta ao sabor dos 
desejos e prazeres de Moscovo. A Comunidade Inter-
nacional enfrenta ainda um longo caminho a percorrer 
na defesa dos interesses internacionais dos mais fracos 
pois encontra-se limitada na sua ação pelas regras, por 
estarmos a falar de sociedades inteiras ou nações e ain-
da pelo facto de haver brechas provocadas por outros 
estados que pretendem tirar partido da situação. Num 
lei cívica a pessoa é penalizada por multas e restrições 
na sua liberdade. Como fazer perante um país ou grupo 
de países? A Rússia que tantos passos positivos iniciou 
pelas mãos de Gorbatchev caminha agora num retro-
cesso incrível em termos de mentalidade e de falta de 
liberdade. Retrocesso não, pois a mentalidade que agora 
parece renascer sempre existiu camuflada, à espera da 
oportunidade certa para se mostrar. Cabe à Comunida-
de Internacional assumir este desafio no seu conjunto 
e mostrar-se à altura, sem embarcar por precipitações 
que trarão banhos de sangue de inocentes, mas também 
marcando uma posição forte e unida que elimine ou mi-
nimize consequências e evite por efeito preventivo estas 
tensões internacionais no futuro.

o Que Fica PoR PensaR

Valeria ainda - digo mesmo sobretudo - voltar a 
discutir a Europa enquanto espantoso projeto 

de paz, a primeira e mais importante razão de ser 
do projeto Europeu
É verdadeiramente redundante dizê-lo. Mas as 

próximas eleições europeias vão servir para tudo 
menos para discutir ou refletir sobre a Europa. A 
maioria não está obviamente interessada em discu-
tir o que quer que seja, nesta altura, e a oposição 
quer cavalgar a oportunidade de castigo gratuito 
que as Europeias sempre (erradamente) propiciam. 
A discussão (apesar da qualidade dos principais 
protagonistas) vai fazer-se, histérica e demagógica, 
completamente ao lado. E a única certeza é que a 
abstenção será a grande vencedora. O mesmo é di-
zer que o único fator de mobilização dos portugue-
ses vai ser o voto de protesto. Genericamente contra 
o Governo, a maioria, a austeridade e, mais grave, 
a própria Europa. Arrisco-me mesmo a prever uma 
sova das antigas. Mas uma derrota com uma expres-
são muito superior à que aconteceria (acontecerá?) 
nas legislativas e por isso mesmo de um significado 
tão diminuto que não deverá sequer iludir o próprio 
PS. Em suma: nada.
No resto da Europa, mesmo nos países que não 

estão ou que não estiveram sob programas de as-

sistência, o panorama não vai ser muito diferente. 
A política interna será o centro de todos os debates 
e a Europa só entrará em cena para ser criticada. 
Com uma agravante. Nalguns países, com a Fran-
ça à cabeça, arriscamo-nos a assistir a um triunfo 
das propostas populistas, antissistema e de extrema-
-direita. Noutros é do fim do projeto europeu que se 
alimentará o debate. Triste perspetiva esta de pensar 
no que fica por pensar. 
E o que fica por pensar é precisamente a Europa. 

Desde logo como espaço social e económico à pro-
cura de urgente reinvenção. É certo que a esquerda 
teima em não aceitá-lo mas a realidade (e a demo-
grafia) acabarão por impor-se: o celebrado modelo 
social europeu, ou o que dele resta, definha se é que 
não está já morto. 
E como é, apesar de tudo, difícil acusar a sra. 

Merkel de ter inventado a globalização ou de estar a 
servir de contracetivo aos europeus, conviria discu-
tir uma alternativa que, eventualmente, recuperan-
do algum do espírito original do modelo que fez da 
europa um espaço de prosperidade e solidariedade 
no pós-guerra, fosse, simultaneamente, um modelo 
económico e social minimamente sustentável e rea-
listicamente adaptado ao século XXI. As eleições 
do próximo mês seriam um excelente pretexto para 
discutir isto mesmo, com a serenidade e o bom sen-
so que os nossos filhos merecem.

PEDRO nORTOn

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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auguSto MaChado

históRia Do PResente

Passos Coelho: Como é que estamos em relação 
àquela minha ideia de moer funcionários pú-

blicos para almôndegas? Paula teixeira da Cruz: 
Parece que é inconstitucional.
‘Ministros cinco horas a discutir cortes’ in Expres-

so, sobre o Conselho de Ministros de segunda-feira, 
31 de março
Maria Luís albuquerque: Bom, de acordo com o 

manual de instruções que o professor Vítor Gaspar 
me deixou quando saiu do Governo, é preciso fazer 
mais cortes este ano.
Paulo Portas: Impossível. Não pactuarei mais com 

este saque. Estamos a ultrapassar fronteiras que me 
recuso a transpor. Demito-me irrevogavelmente.
Passos Coelho: Está bem. Até já. Então onde é que 

se há-de rapar
Paulo Macedo: Ó Pedro, então o teu pai deu uma 

entrevista a dizer que o País está mal, pá?
Passos Coelho: A sério? Vamos cortar-lhe a refor-

ma. Já cortámos reformas?
Maria Luís albuquerque: Esta semana, não.
Passos Coelho: Então é isso.
Pedro Mota Soares: Eu tenho os bens dos velhos 

portugueses todos inventariados, e parece-me que 
ainda há espaço para cortar. Há um casal em Mafa-
mude que tem 37 euros em moedas numa caixa de 
biscoitos, por trás da máquina de café.
Passos Coelho: Têm uma máquina de café? Alguém 

anda a viver acima das suas possibilidades. Diz-lhes 
para venderem isso no OLX e ainda fazemos mais 
alguma receita.
Paulo Portas: Então? Já há decisões desagradáveis 

das quais eu me possa demarcar, usufruindo assim 
do duplo benefício de estar no Governo enquanto ao 

mesmo tempo o critico?
Pedro Mota Soares: Sim. Há uns velhotes em Ma-

famude que vão ficar sem a máquina de café.
Paulo Portas: Nunca! Eu não transponho a frontei-

ra da máquina de café. Demito-me irrevogavelmente.
Maria Luís albuquerque: Está bem. Digam-me só 

uma coisa: estes cortes que estamos a decidir hoje 
são secretos ou aquele meu secretário de Estado pode 
revelá-los à Imprensa?
Marques guedes: Desculpem interromper, tenho 

aqui o Marques Mendes ao telefone a perguntar se já 
decidimos alguma coisa, porque ele vai fazer o pro-
grama na SIC em breve e ainda não tem novidades 
para dar em primeira mão.
Passos Coelho: Agora não, pá. Como é que estamos 

em relação àquela minha ideia de moer funcionários 
públicos para almôndegas?
Paula teixeira da Cruz: parece que é inconstitu-

cional. 
Paulo Portas: Para almôndegas? Não era para ham-

búrgueres?
Passos Coelho: Mudou-se para almôndegas.
Paulo Portas: Nesse caso, demito-me irrevogavel-

mente. Eu não transponho a fronteira da almôndega.
Maria Luís albuquerque: Alguém vê algum sítio, 

no aparelho de Estado, onde se possa cortar um gasto 
supérfluo?
Passos Coelho: Não me ocorre nada. Ainda ontem 

estive a pensar nisso com o meu adjunto, que tinha 
falado com o seu assessor, que tinha estado reunido 
com os seus três consultores, cada um dos quais tinha 
nomeado um gabinete de estudos, mas nenhum deles 
chegou a qualquer conclusão.
Paulo Portas: Só se cortarmos mais reformas e 

salários. Nem pensar. Demito-me. Desculpem. Isto 
vicia.

riCardo araúJo Pereira

os áRabes na améRica latina

Em São Paulo, onde existem as maiores comu-
nidades síria e libanesa do mundo (4 milhões 

de pessoas), os apelidos árabes são tão comuns 
quanto os portugueses
A identidade nacional é geralmente edificada em 

oposição ao outro. A História de Portugal escolheu 
duas forças de oposição para fortalecer a liturgia 
nacionalista portuguesa: os espanhóis (ou “castelha-
nos”) e os árabes (“mouros”, “berberes” ou “mouris-
cos”). Ainda hoje é surpreendente a falta de interesse 
da população portuguesa por Espanha e a falta de 
conhecimento sobre a contribuição dos árabes para a 
civilização ocidental, seja como impulsionadores do 
Renascimento seja como os promotores de práticas 
de medicina, astronomia, arquitetura ou náutica que 
usamos na atualidade. Infelizmente, vários outros 
povos tocados pelos árabes - de gregos a italianos, 
passando por espanhóis - insistem em sepultar, numa 
vala comum sem lápide, a importância desta civili-
zação. Nos últimos cinquenta anos, o ostracismo es-
calou, motivado pelo fundamentalismo muçulmano 
e por ataques terroristas. Fora do seu espaço de con-
forto, o Norte de África e o Médio Oriente, os árabes 
são, muitas vezes, inseridos numa escala entre o des-
dém e a mera tolerância.
Estou a ler uma obra intitulada The Messenger: The 

Meanings of the Life of Muhammad (O Mensagei-
ro: o Significado da Vida de Maomé). Referências à 
América Latina em livros sobre árabes ou muçulma-
nos são praticamente inexistentes. Mas talvez seja 
nesta região, com exceção do Oriente Médio e Norte 
de África, que os árabes mais notoriedade têm atin-
gido. Fugidos à opressão do Império Otomano e ao 
recrutamento para as trincheiras da guerra, milhões 
de árabes, oriundos da Palestina, Síria e Líbano re-

fugiaram-se um pouco por toda a américa Latina, no 
final do século XIX. São cerca de 40 milhões de pes-
soas com ascendência árabe, atingindo quase 10% 
da população em países como a Argentina, México 
e Brasil. Quem vive neste lado do Atlântico sente, 
todos os dias, a forte influência árabe na política, na 
economia ou na gastronomia. Em tempos recentes, 
três presidentes do Equador (Julio Teodoro Salem, 
Abdalá Bucaram e Jamil Mahuad), um presidente 
da Argentina (Carlos Menem), um presidente da Co-
lômbia (Julio Turbay) e vice-presidentes do Uruguai 
e do Brasil (Alberto Abdala e Michel Temer) têm 
origem árabe. No México, empresários como Carlos 
Slim ou Alfredo Harp Helú são de origem libanesa. 
No Chile, a família Yarur, de origem palestina, con-
trola mais de metade do comércio de têxteis do país. 
Nas ruas do Brasil, esfihas, kibhs, hummus, beirutes 
e pão sírio são tão populares quanto pão de queijo 
de Minas Gerais e cachaça de Paraty. Em São Paulo, 
que abriga as maiores comunidades síria e libanesa 
do mundo (4 milhões de pessoas), os apelidos árabes 
são tão comuns quanto os portugueses.
Talvez a América Latina possa oferecer uma con-

tribuição para a regeneração da imagem coletiva dos 
árabes no mundo. Devidamente tricotados no tecido 
social local, os descendentes de árabes não se sentem 
incitados a mobilizar-se como embaixadores globais 
da comunidade. O esforço terá que vir de fora. 
é fundamental que os principais protagonistas 

do espaço árabe - de chefes de Estado do Médio 
Oriente a instituições como a qatar Foundation, 
passando por líderes empresariais do Golfo Pérsi-
co - valorizem e capitalizem a presença árabe na 
América Latina. Portugal poderia apanhar uma 
boleia e fazer o mesmo com os árabes que povoa-
ram o seu próprio território.

RODRiGO TAVARES

RecoRDaR
um amiGo

Tinha apenas 70 e poucos anos. Pai de dois filhos 
e avô de dois netos. Amigo de ajudar o próximo 

e sempre bem disposto, aparentando ser um homem 
feliz. Onde estivesse, a sua boa disposição irradiava 
o ambiente com um bem-estar e alegria. Tinha um 
pequeno comércio na aldeia onde nasceu e sempre 
viveu. 
Vendia um pouco de tudo; desde todos os produtos 

de mercearia, vinho, cereais e outros artigos que as 
pessoas da aldeia gostavam de ir ali comprar – eram 
bem servidas e não precisavam de se deslocarem à 
vila que ficava distante.
O Manel, nos seus últimos anos de vida, sofria de 

Alzheimer, uma doença neurológica que, segundo 
as estatísticas da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), mata por ano milhões de pessoas em todo o 
mundo. E, alguns estudos sugerem que estes núme-
ros venham a duplicar a cada 20 anos em virtude do 
envelhecimento das populações. 
Estes números são arrepiantes e não são boas notí-

cias para  quem deseja viver uma vida saudável para 
o resto dos seus dias... São sinais de alerta. Ou seja, 
viver mais e melhor – sempre que possível. Aqueles 
que cuidarem ativamente da sua saúde física e mental 
terão melhor qualidade de vida conforme os anos vão 
avançando. Claro, há sempre excepções à regra. Mas, 
pelo sim pelo não, é sempre aconselhável cuidar da 
nossa saúde... pois a vida é curta, e como dizia um 
velho amigo meu, Jack Horne, natural de Nova Sco-
tia, (colega de trabalho desde 1959 até 1964, em Ca-
ramat Ont., no corte de madeiras in the Bush Camp): 
“August, take it ease, life is short... and, wasting time 
is a sin”. 
Jack tinha razão, a vida é mesmo muito curta... E 

se não cuidarmos dela, ainda mais curta se tornará!...
Dizem os neurologistas que a doença Alzheimer não 

tem cura, mas os seus efeitos podem ser retardados 
com medicamentos e um estilo de vida mais saudá-
vel. 
É bom saber que esta doença caracteriza-se por uma 

deterioração progressiva e irreversível das células ce-
rebrais, afetando as funções cognitivas, como a me-
mória, a concentração, a linguagem, etc. E, em fases 
avançadas, acaba por comprometer as funções vitais. 
Os primeiros sinais surgem geralmente após os 60 

anos. Sabe-se também que, para além da componente 
hereditária, poderão estar envolvidos fatores ambien-
tais, perturbações bioquímicas e processos imunitá-
rios. 
Alguns medicamentos também podem ajudar a re-

tardar a evolução e controlar os sintomas, como a an-
siedade e a depressão. 
ora, é precisamente, neste estado deprimido e sem 

memória, completamente desorientado que o meu 
querido  amigo Manel viveu os seus últimos anos, 
(cerca de quatro). 
Mas não foi só ele que sofreu – toda a família e ami-

gos, especialmente a  sua esposa e filhos - que fica-
ram traumatizados para o resto das suas vidas. Ainda 
hoje se nota, na expressão facial desta família a dor e 
o sentimento triste de terem perdido o marido, o pai 
e o avô. 
É um sentimento difícil de esconder ou esquecer, 

pois ele para sempre existirá na mente destas pessoas 
e em todos os cantos da casa, da loja ou até no pró-
prio carro que ele conduzia restam vestígios e memó-
ria do Manel...
é importante estar bem informado sobre a doen-

ça e, quando sentir os primeiros sintomas, como 
alterações de humor e mal estar e, sobretudo, sen-
tir-se confuso e desorientado. Perante esta situa-
ção, o doente ou os familiares não devem hesitar 
em procurar ajuda profissional. um diagnóstico 
precoce é essencial para retardar a evolução da 
doença.
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mAjor leAgue Soccer (uSA)

P Equipa J V E D GM  GS P

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

grupo eSte

P Equipa J V E D GM  GS P

1-FC Dallas 6 4 1 1 15 9 13
2-Colorado Rapids 5 3 1 1 8 5 10
3-Seattle Sounders 6 3 1 2 12 10 10
4-Real Salt Lake 6 2 4 0 10 6 10
5-Vancouver W. 6 2 2 2 8 6 8
6-LA Galaxy 4 2 1 1 5 2 7
7-Chivas USA 6 1 3 2 7 11 6
8-Portland Timbers 6 0 4 2 8 11 4
9-SJ Earthquakes 4 0 2 2 5 7 2

grupo oeSte

sj Earthquakes1-1 columbus
lA galaxy1-0 vancouver
portland 1-1 chivas usA
fc Dallas2-3 seattle sounders
Dc united 1-0 Ny red bulls
sábado, 12 Abril
NE revolution 2-0 Houston
philadelphia 2-2 real salt lake
Impact montréal 1-1 chicago
toronto fc 0-1 colorado

reSultAdoS
QuArtA-fEIrA 16 AbrIl DE 2014
19:30 NEw yOrK - pHIlADElpHIA
sábADO, 12 AbrIl DE 2014
16:00 chicago - New England
16:00 philadelphia - Houston
18:00 colorado - san jose
19:00 vancouver - los Angeles
19:30 columbus - D.c.
20:30 fc Dallas - toronto fc
20:30 sporting Kc - montreal
21:30 real salt lake - portland
22:30 chivas usA - seattle

6ª jornAdA

 p j v E D
1-liverpool 77 34 24 5 5
2-chelsea 75 34 23 6 5
3-Manchester City 70 32 22 4 6
4-Everton 66 33 19 9 5
5-Arsenal 64 33 19 7 7
6-Tottenham 60 34 18 6 10
7-Manchester U. 57 33 17 6 10
8-Southampton 48 34 13 9 12
9-Newcastle 46 34 14 4 16
10-Stoke City 43 34 11 10 13
11-West Ham 37 33 10 7 16
12-Crystal Palace 37 33 11 4 18
13-Hull City 36 33 10 6 17
14-Aston Villa 34 33 9 7 17
15-Swansea City 33 34 8 9 17
16-West Bromwich 33 33 6 15 12
17-Norwich City 32 34 8 8 18
18-Fulham 30 34 9 3 22
19-Cardiff City 29 34 7 8 19
20-Sunderland 25 32 6 7 19

Inglaterra
PremIer league

cAmpeonAtoS europeuS - clASSificAção

 p j v E D
1-Atlético madrid 82 33 26 4 3
2-real madrid 79 33 25 4 4
3-Barcelona 78 33 25 3 5
4-Athletic 62 33 18 8 7
5-Sevilla 56 33 16 8 9
6-Villarreal 52 33 15 7 11
7-Real Sociedad 51 33 14 9 10
8-Valencia 44 33 12 8 13
9-Espanyol 41 33 11 8 14
10-Levante 40 33 10 10 13
11-Málaga 38 33 10 8 15
12-Rayo Vallecano 37 33 11 4 18
13-Granada 37 33 11 4 18
14-Celta de Vigo 37 33 10 7 16
15-Elche 35 33 8 11 14
16-Osasuna 34 33 9 7 17
17-Valladolid 32 33 6 14 13
18-Getafe 31 33 8 7 18
19-Almería 30 33 8 6 19
20-Real Betis 22 33 5 7 21

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-paris sg 79 33 24 7 2
2-monaco 69 33 20 9 4
3-Lille 63 33 18 9 6
4-Saint-Étienne 56 33 16 8 9
5-Lyon 54 33 15 9 9
6-Marseille 51 33 14 9 10
7-Bordeaux 45 33 11 12 10
8-Stade de Reims 45 33 11 12 10
9-Toulouse 44 33 11 11 11
10-Lorient 41 33 11 8 14
11-Bastia 41 33 11 8 14
12-Nantes 40 33 11 7 15
13-Nice 39 33 11 6 16
14-Rennes 38 33 9 11 13
15-Montpellier 38 33 7 17 9
16-Évian TG 38 33 9 11 13
17-Guingamp 35 33 9 8 16
18-Sochaux 30 33 7 9 17
19-Valenciennes 29 33 7 8 18
20-AC Ajaccio 20 33 3 11 19

França
lIgue 1

 p j v E D
1-juventus 87 33 28 3 2
2-roma 79 33 24 7 2
3-Napoli 67 33 20 7 6
4-Fiorentina 58 33 17 7 9
5-Internazionale 53 33 13 14 6
6-Parma 51 33 13 12 8
7-Torino 48 33 13 9 11
8-Milan 48 33 13 9 11
9-Lazio 48 33 13 9 11
10-Hellas Verona 46 33 14 4 15
11-Atalanta 46 33 14 4 15
12-Sampdoria 41 33 11 8 14
13-Genoa 39 33 10 9 14
14-Udinese 38 33 11 5 17
15-Cagliari 33 33 7 12 14
16-Chievo 30 33 8 6 19
17-Bologna 28 33 5 13 15
18-Livorno 25 33 6 7 20
19-Sassuolo 25 33 6 7 20
20-Catania 20 33 4 8 21

ItálIa
serIe a

 p j v E D
1-b. münchen 78 30 25 3 2
2-b. Dortmund 61 30 19 4 7
3-Schalke 04 58 30 17 7 6
4-B. Leverkusen 51 30 16 3 11
5-VfL Wolfsburg 50 30 15 5 10
6-B.M’gladbach 49 30 14 7 9
7-FSV Mainz 47 30 14 5 11
8-FC Augsburg 42 30 12 6 12
9-TSG 1899  40 30 10 10 10
10-Hertha BSC 37 30 10 7 13
11-E. Frankfurt 35 30 9 8 13
12-Werder Bremen 33 30 8 9
13-Hannover 96 32 30 9 5 16
14-SC Freiburg 32 30 8 8 14
15-VfB Stuttgart 28 30 7 7 16
16-Hamburger SV 27 30 7 6 17
17-FC Nürnberg 26 30 5 11 14
18-E. Braunschweig 25 30 6 7 17

alemanha
BundeslIga

tRiste...

O impacto de Montreal voltou a empatar em 
casa desta vez por 1-1 contra o Fire de Chi-

cago. O recem chegado Jack Macinerney marcou 
o primeiro golo ao serviço do seu novo clube ao 
minuto 43. um belo passe de marco di vaio isolou 
o Jack Mac e este não facilitou e facturou. 

A resposta surgiu logo depois do intervalo ao mi-
nuto 55 por Quincy Amarikwa. Mais uma infanti-

lidade da defesa azul e preta. A primeira parte foi 
muita fraca pelas duas equipas. A segunda parte não 
foi muito melhor mas houve mais oportunidades de 
golo. O Impacto volta a desiludir na conquista pela 

primeira vitória. Único ponto positivo deste empate, 
a prestação de Karl Ouimette que jogava a titular pela 
primeira vez esta época. Este jogo foi triste porque 
todos esperavamos os três pontos. Um jogo muito 
morno para os dois clubes. O Impacto a precisar de 

DAniEL LOUREiRO

vitorias para satisfazer o público e o Fire que também 
está com um início de época muito difícil. 
o impacto tem a partir de agora uma tarefa muito 

difícil, de ganhar três pontos num jogo pela primeira 
vez. Assim que a primeira vitória chegar, as outras 
vão seguir. O próximo jogo em Kansas City vai ser 
muito complicado e a equipa não reage bem ao es-
quema tático de Frank Klopas. Embora este jogasse 
com dois avançados no ultimo jogo. Será que Patrice 
Bernier tem de regressar ao onze ou então contiua-
mos com Warner e Felipe? 
Próximo jogo: Sábado 19 de abril às 20h30 con-

tra o Sporting Kansas City no Kansas. 
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1-Moreirense 69 38 18 15 5 61 24
2-Penafiel	 68	 38	 17	 17	 4	 43	 20
3-FC Porto B 67 38 20 7 11 48 36
4-Benfica	B	 66	 38	 19	 9	 10	 73	 48
5-Desp. Aves 62 38 17 11 10 38 30
6-Sporting B 62 38 18 8 12 53 45
7-Portimonense 61 38 17 10 11 51 42
8-Chaves 57 38 16 9 13 51 52
9-Tondela 56 38 15 11 12 38 33
10-Ac. Viseu 51 38 15 6 17 39 34
11-Farense 50 38 13 11 14 40 41
12-Feirense 47 38 10 17 11 38 42
13-U. Madeira 47 38 13 8 17 45 43
14-Beira-Mar 46 37 12 10 15 37 42
15-Santa Clara 44 38 12 8 18 35 42
16-Leixões 43 38 12 7 19 40 53
17-Sp. Covilhã 43 37 12 7 18 32 45
18-Trofense 42 38 10 12 16 33 60
19-Marítimo B 42 38 11 9 18 34 47
20-UD Oliveirense 41 38 11 8 19 50 69
21-SC Braga B 41 38 11 8 19 41 53
22-Atlético CP 36 38 8 12 18 30 49

  P J V E D GM GS

1-Benfica	 70	 27	 22	 4	 1	 54	 15
2-Sporting 63 27 19 6 2 52 18
3-FC Porto 55 27 17 4 6 51 22
4-Estoril Praia 49 27 14 7 6 40 25
5-Nacional 41 27 10 11 6 37 31
6-SC Braga 35 27 10 5 12 37 34
7-Marítimo 34 27 9 7 11 35 42
8-V. Setúbal 34 27 9 7 11 36 38
9-Académica 33 27 8 9 10 20 30
10-V. Guimarães 31 27 9 4 14 27 32
11-Rio Ave 31 27 8 7 12 21 31
12-Gil Vicente 27 27 7 6 14 22 36
13-Arouca 25 27 6 7 14 24 39
14-Belenenses 24 27 5 9 13 17 31
15-P. Ferreira 23 27 6 5 16 26 50
16-Olhanense 21 27 5 6 16 18 43

  P J V E D GM GS

Académica 1-1 v. setúbal
Nacional 2-0 marítimo

belenenses 3-1 v. guimarães
rio Ave 1-2 Olhanense
sporting 2-0 gil vicente

Arouca 0-2 Benfica
sc braga 1-3 fc porto

Estoril praia 1-0 p. ferreira

reSultAdoS

Benfica B 0-2 Feirense
Leixões 1-0 SC Braga B

Desp. Aves 1-0 Moreirense
FC Porto B 1-2 UD Oliveirense

Sporting B 3-3 Farense
Portimonense 1-1 Tondela
Santa Clara 2-1 Marítimo B

Trofense 1-0 U. Madeira
Atlético CP 1-3 Chaves
Penafiel 3-0 Ac. Viseu

Beira-Mar 15/04  16:00 Sp. Covilhã

reSultAdoS PróximA jornAdA
Tondela 19/04  6:15 Santa Clara
Sp. Covilhã 19/04  6:15 Penafiel
U. Madeira 19/04  11:00 Portimonense
Feirense 19/04  11:00 Trofense
Chaves 19/04  11:00 Desp. Aves
Ac. Viseu 19/04  11:00 Leixões
Farense 19/04  11:00 Atlético CP
UD Oliveirense 19/04  11:00 Beira-Mar
Moreirense 19/04  11:00 SC Braga B
FC Porto B 19/04  11:00 Benfica B 
Marítimo B 23/04  11:00 Sporting B

V. Guimarães - Arouca 17/04  15:00
Marítimo - Académica 19/04  11:00 
P. Ferreira - Nacional 19/04  11:00
Gil Vicente - Estoril Praia 19/04  12:00
Belenenses - Sporting 19/04  14:15
Benfica - Olhanense  20/04  13:00
V. Setúbal - SC Braga 21/04  13:00
FC Porto - Rio Ave  21/04  15:00

* Hora de montreal

28ª jornAdA

ligA doS cAmPeÕeS

tAÇA de PortugAl - meiAS-FinAiS

tAÇA dA ligA - meiAS-FinAiS

SC Braga - Rio Ave  0-0 16/04
FC Porto - Benfica  1-0 16/04

Rio ave 2-1 SC Braga
FC Porto vs Benfica 27-04-2014 às13h15

QuArtOs-DE-fINAl 1ª Mão       2ª Mão
Barcelona - Atlético Madrid          1-1        0-1
Man. United - Bayern München         1-1        1-3
Paris SG - Chelsea          3-1        0-2
Real Madrid - Borussia Dortmund         3-0        0-2
mEIAs-fINAIs
Atlético Madrid -Chelsea    22/04  14:45              30/04  14:45
Real Madrid - München    23/04  14:45       29/04 14:45

ueFA euroPA leAgue
QuArtOs-DE-fINAl 1ª mão       2ª mão
Lyon - Juventus           0-1  10/04  15:05
AZ Alkmaar - Benfica          0-1  10/04  15:05
FC Basel - Valencia          3-0  10/04  15:05
fc porto - Sevilla          1-0  10/04  15:05
mEIAs-fINAIs
Benfica - Juventus  24/04  15:05 01/05
Sevilla - Valencia   24/04  15:05 01/05

vale FoRmoso Recebe taça Do
camPeonato De são miGuel em casa
Trinta e quatro anos de-

pois, a Taça regressou 
ao Vale Formoso. O título de 
Campeão de São Miguel, o 
segundo na história do Clu-
be, “foi um sonho alcançado 
com muito empenho e deter-
minação”, garantiu o Pre-
sidente da Direção, Sandro 
Ferro.
O último encontro da segun-

da fase do campeonato foi 
realizado nas Furnas com o 
São Roque, tendo sido entre-
gue, antes do apito inicial, a 
Taça do Campeonato de São 
Miguel à equipa axadrezada. 
os adeptos do Vale Formoso 
não tiveram dúvidas em afir-
mar que o clube do seu cora-
ção foi o justo merecedor do 
título.
Para completar o triplex, se-

gundo o treinador, pedro cos-
ta, e encerrar o ano em grande 
só mesmo a Taça de São Mi-
guel, um namoro de já vem 
de longa data e que a equipa 
do Vale Formoso quer conso-
lidar. O primeiro jogo será já 
na quinta-feira, dia 24 de abril, 
um encontro que promete mui-

ta disputa não fosse o adversá-
rio, o vizinho Mira-mar.
Com a taça de honra arre-

cadada, o Campeonato gan-
ho e a Taça de São Miguel à 
porta, o Clube já está a pen-
sar na próxima época e nos 
desafios que a liga meo aço-
res irá trazer.

Fc PoRto-benFica Já tem Data maRcaDa

A meia-final da taça da 
Liga que opõe o FC Por-

to ao Benfica está marcada 
para 27 de abril, anunciou 
a Liga de clubes, através de 
comunicado.
O encontro do Dragão terá 

início às 18h15 e será transmi-
tido pela TVI.
Recorde-se que a marcação 

da meia-final entre dragões 
e encarnados foi adiada na 
sequência da instauração de 
um processo disciplinar pela 

Comissão de Instrução e In-
quéritos (CII) da Liga contra 
os portistas, devido ao atraso 
registado no arranque da par-
tida que opôs o FC Porto ao 
Marítimo.
Os dragões garantiram a pas-

sagem com uma vitória por 
3-2 - em detrimento do spor-
ting, que estava em igualdade 
pontual, mas tinha menos go-
los marcados. A situação gerou 
protestos do lado dos leões.
Em fevereiro, o Conselho de 

Disciplina da FPF confirmou a 
qualificação do FC Porto, mas 
o Sporting recorreu da decisão 
para o Conselho de Justiça. No 
início de abril, este organismo 
manteve a deliberação da pri-
meira instância.
Recorde-se que o Rio Ave já 

está qualificado para a final, 
que deveria realizar-se no dia 
26 de abril, em Leiria. Fica, 
portanto, por definir a nova 
data do encontro decisivo.

taça Do Rei: RonalDo
não JoGa, mas vai à Final
Cristiano Ronaldo não 

vai jogar a final da taça 
do Rei com o barcelona de-
vido a lesão, mas vai ver o 
jogo para dar o seu apoio à 
equipa.
A informação foi confirmada 

pelo treinador do real Madrid, 
Carlo Ancelotti: «O Cristiano 
trabalha amanhã individual-
mente e depois vem a Valência 
para ver o jogo».
Segundo o técnico, o jogador 

português será protegido en-
quanto não se sentir a 100%. 
«A decisão é que o Cristiano 
não está disponível. Podia ser 
um risco ele jogar e não vamos 
tomar riscos porque temos ou-
tras partidas muito importan-
tes», explicou.
carlo ancelotti acredita que a 

ausência de Ronaldo até pode 
ser positiva para a equipa. 
«Perdemos um jogador com 
uma qualidade incrível, mas 
talvez a sua ausência nos mo-
tive mais. Os jogos que temos 
feito sem ele têm corrido bem, 
os jogadores correm mais e jo-

gam mais juntos. Espero um 
bom trabalho em bloco. Ama-
nhã não vai haver problemas 
em motivar os jogadores», 
disse. de acordo com o diário 

espanhol «AS», Ronaldo vai 
viajar com os outros lesionados 
(Arbeloa, Marcelo, Khedira e 
talvez Jesé) num voo fretado 
pelo clube.
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