
serviço de análise do seu vinho

Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831

42 VARIEDADES
DE MOSTO

À SUA ESCOLHA

Mosti Mondiale 2000

AtENÇÃO: sE NÃO tEm sElO DA mOstI 
mONDIAlE é pOrQuE NÃO é mOstI mONDIAlE

VENDEM-SE
BARRIS NOVOS,

IMPORTADOS DE PORTUGAL,
EM CARVALHO E CASTANHO,

DE 5 A 250 LITROS.

GRAPOLO
D’ORO

TINTO OU BRANCO
$40CADA

20 lItrOs

grElHADOs sObrE cArvÃO 

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

BRAS iRO

1851 Ontario E. 
514.563.1211

Le pLus ancien journaL de Langue portugaise au canada - depuis 1961

A VOZ DE PORTUGAL
directeur: Manuel de sequeira rodrigues

ANO 54 | EDIÇÃO Nº2  |  QuArtA-fEIrA, 7 DE mAIO DE 2014                                                  www.AvOzDEpOrtugAl.cOm   |   DIstrIbuIÇÃO grAtuItA

Noite iNolvidável com 
cathy No Ballatou

p. 8

madeira: Festa da Flor
represeNta eNcaixe de
13 milhões

p. 4

BeNFica campeão é 
um orgulho em
moNtreal p. 6 p. 21

o 25 de aBril que
o FuteBol Não teve

é oFicial, goverNo escolhe
a saída limpa, sem cautelar

vEr págINA 8

proFissão de Fé
em saNta cruz

vEr págINAs 20

em destaque

PIRI PIRI PLATEAU
415 MONT-ROYAL EST, 

MTL QC H2J 1W2 • 514 504 6464
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cArNEIrO: Carta Dominante: 4 
de Espadas, que significa Inquie-
tação, agitação. Amor: Ajude o 
seu companheiro, dando-lhe mais 

atenção. Que o seu sorriso ilumine todos 
em seu redor! Saúde: Poderá ter proble-
mas respiratórios. Dinheiro: Esta não é 
altura para arriscar em negócios. 
Números da Sorte: 1, 5, 8, 7, 10, 30

tOurO: Carta Dominante: Ca-
valeiro de Ouros, que significa 
Pessoa Útil, Maturidade. Amor: 
Uma nova amizade ou uma rela-

ção mais séria poderá surgir. Que o futuro 
lhe seja risonho! Saúde: A sua emoção 
será a causa de alguns desequilíbrios físi-
cos. Dinheiro: A vida profissional está em 
alta. Números da Sorte: 5, 1, 14, 18, 11, 2

gémEOs: Carta Dominante: Rai-
nha de Copas, que significa Amiga 
Sincera. Amor: Um amigo poderá 
precisar de desabafar consigo. 

Abra o seu coração e partilhe o que sente.
Saúde: Beba mais sumos naturais. Di-
nheiro: Este é um período em que pode 
fazer uma pequena extravagância, mas 
não se exceda. Números da Sorte: 1, 21, 
23, 29, 32, 33

cArANguEjO: Carta Dominan-
te: 6 de Ouros, que significa Ge-
nerosidade. Amor: Saia e divirta-
-se mais com o seu companheiro. 

Exercitar a arte de ser feliz é muito diver-
tido! Saúde: Poderá andar muito tenso. 
Dinheiro: Desejará presentear os seus 
familiares mais queridos.
Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44

lEÃO: Carta Dominante: 4 de Co-
pas, que significa Desgosto. Amor: 
Escolha bem as amizades se não 
quer sofrer desilusões. Procure ter 

uma vida de paz e amor. Saúde: A rotina 
poderá levá-lo a estados de irritação. Pro-
cure divertir-se e relaxar mais.
Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36

vIrgEm: Carta Dominante: a Im-
peratriz, que significa Realização. 
Amor: A sua simpatia poderá des-
pertar nos outros um sentimento 

mais forte por si. Olhe tudo com amor, 
assim a vida será uma festa! Saúde: Ten-
dência para dores de barriga.
Dinheiro: Efetuará bons negócios.
Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48

bAlANÇA: Carta Dominante: o 
Julgamento, que significa Novo 
Ciclo de Vida. Amor: Encontra-se 
num período difícil, mas a sua for-

ça de vontade para vencer esta fase será 
grande. Saúde: A sua autoestima anda 
muito em baixo, anime-se! Dinheiro: Boa 
altura para gastar no que mais gosta, mas 
com cuidado que a vida está difícil.
Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 7 
de Paus, que significa Discussão, 
Negociação Difícil. Amor: Tenderá 
a partilhar mais as suas ideias e 

sentimentos com o seu par. Saúde: Cui-
dado com a linha, faça exercício. Dinheiro: 
Os negócios serão propícios nesta altura.
Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42

sAgItárIO: Carta Dominante: 8 
de Copas, que significa Concreti-
zação, Felicidade. Amor: Para que 
a sua relação seja duradoura apos-

te no romantismo e compreensão. Saúde: 
Beba mais leite, o cálcio é importante para 
os ossos. Dinheiro: Tenha cuidado com a 
forma como canaliza os seus rendimentos.
Números da Sorte: 4, 6, 19, 25, 32, 44

cAprIcórNIO: Carta Dominan-
te: Cavaleiro de Espadas, que sig-
nifica Guerreiro, Cuidado. Amor: 
Provável desentendimento com 

alguém que lhe é muito especial. Fale so-
bre o que sente com carinho e honestida-
de. Saúde: Faça exercício físico. Dinheiro: 
Provável descida do seu poder de compra. 
Números da Sorte: 2, 8, 13, 25, 53, 59

AQuárIO: Carta Dominante: 
Cavaleiro de Copas, que signifi-
ca Proposta Vantajosa. Amor: Dê 
mais atenção aos seus filhos. O 

exemplo de um lar harmonioso é a maior 
felicidade que lhes pode dar! Saúde: Evi-
te ambientes poluídos. Dinheiro: Pode ter 
uma nova proposta de trabalho.
Números da Sorte: 2, 14, 19, 23, 25, 29

pEIxEs: Carta Dominante: 3 de 
Copas, que significa Conclusão. 
Amor: Uma relação que já está des-
gastada poderá terminar. Aprenda 

a escrever novas páginas no livro da sua 
vida! Saúde: Possíveis dores no corpo, 
sem motivo aparente. Dinheiro: Se gastar 
em demasia poderá não ter dinheiro para 
pagar as contas que já são certas. Números 
da Sorte: 8, 22, 39, 41, 48, 49

fONDAtEurs
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programação 
semaNal

QuArtA-fEIrA
07 DE mAIO                              
01:30 uma mesa portuguesa... 
 com certeza
 berlim e cabo verde
02:00 tec@Net
02:15 viagem ao centro
 da minha terra
 Odemira
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:16 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 O preço certo
10:06 portugal no coração
13:00 portugal em DiretO
14:00 telejornalDireto
15:00 59.º festival Eurovisão
  da canção 2014
17:07 uma mesa portuguesa... 
 com certeza
 berlim e cabo verde
17:37 Os Nossos Dias
18:20 telejornal madeira
18:47 telejornal Açores
19:18 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:32 uma mesa portuguesa... 
 com certeza
 berlim e cabo verde
21:03 Eurotwitt 2014
21:29 A raia dos medos
22:19 viagem ao centro
 da minha terra
 Odemira
23:03 surf total
23:25 5 para a meia-Noite
00:27 telejornal Açores
01:00 telejornal madeira

QuINtA-fEIrA
08 DE mAIO                               
01:30 correspondentes
02:10 podium
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tarde
09:20 O preço certo
10:00 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:10 correspondentes
16:35 O preço certo
17:25 Os Nossos Dias
18:10 telejornal madeira
18:35 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 correspondentes
20:55 mAtErNIDADE
21:50 podium
22:40 Eurodeputados
23:15 5 para a meia-Noite
00:20 telejornal madeira
00:55 telejornal Açores

sExtA-fEIrA
09 DE mAIO                               
01:30 linha da frente
02:10 poplusa
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tarde
09:15 O preço certo
10:00 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:00 linha da frente
16:40 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:15 telejornal madeira
18:45 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 3 por uma
21:25 linha da frente
22:00 poplusa
23:10 5 para a meia-Noite
00:20 telejornal madeira
00:55 telejornal Açores

sábADO
10 DE mAIO                               
01:30 Eurodeputados
02:05 portugal 3.0
03:00 bom Dia portugal
06:00 Endereço
 Desconhecido II
06:50 portugal 3.0

08:00 jornal da tardeDireto
09:15 programa a designar
11:00 Austrália contacto
11:30 New jersey contactO
12:00 Atlântida - Açores
13:30 programa a designar
14:00 telejornalDireto
15:00 Desafio Total
16:30 programa a designar
19:00 24 HorasDireto
20:00 programa a designar
21:00 telejornal madeira
21:30 telejornal Açores
22:05 zona mista
00:05 correspondentes
00:20 Austrália contacto
00:55 New jersey contacto 

DOmINgO
11 DE mAIO                               
01:30 biosfera
01:55 áfrica 7 Dias - 2014
02:30 programa a designar
03:00 bom Dia portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 programa a designar
08:00 jornal da tardeDireto
09:00 Aqui portugal
13:15 programa a designar
14:00 venezuela contacto
14:35 Eurotwitt 2014
15:00 telejornalDireto
16:15 música maestro
17:00 trio d´AtaqueDireto
19:00 24 Horas
20:00 programa a designar
21:00 telejornal madeira
21:30 telejornal Açores
22:00 programa a designar
00:00 3 por uma
00:55 venezuela contacto

sEguNDA-fEIrA
12 DE mAIO                               
01:30 Especial saúde 2013
02:10 bairro Alto
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tarde
09:15 O preço certo
10:00 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:15 Especial saúde 2013
16:45 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:10 telejornal madeira
18:40 telejornal Açores
19:15 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 Especial saúde 2013
21:00 sinais de vida
21:45 programa a designar
22:30 bairro Alto
23:15 campanha Eleitoral
 Europeias 2014
23:305 para a meia-Noite
00:30 telejornal Açores
01:05 telejornal madeira

tErÇA-fEIrA
13 DE mAIO                               
01:30 Ingrediente secreto
02:15 viagem ao 
 centro da minha terra
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tarde
09:15 O preço certo
10:00 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:15 Ingrediente secreto
16:55 O preço certo
17:40 Os Nossos Dias
18:20 telejornal madeira
18:50 telejornal Açores
19:20 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 Ingrediente secreto
21:10 Eurotwitt 2014
21:35 A raia dos medos
22:30 viagem ao 
 centro da minha terra
23:15 campanha Eleitoral
 Europeias 2014
23:30 5 para a meia-Noite
00:28 telejornal Açores
01:00 telejornal madeira
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sport moNtreal e BeNFica
O Sport Montreal e Benfica, organiza todos os sábados pelas 10h, cursos de zumba na nos-
sa sede. Domingo dia 11 de maio, almoço no dia das mães: carnes frias, sopa, bifinhos de 
vitela com 1/2 lagosta, sobremesa. Animação: Licinio Ferraria para reservas: 514-273-4389.

dia da mãe No cluBe portugal de moNtreal
O Clube Portugal de Montreal celebra o Dia da Mãe no domingo, 11 de maio pelas 
13h00 na sua sede. Haverá uma saborosa ementa e animação musical para todos os 
gostos. Para mais informações: 514-844-1406.

dia da mãe Na associação de lasalle
A Associação Portuguesa de LaSalle organiza o almoço do Dia da Mãe domingo dia 11 
de maio as 13h00. Ementa: Filet-mignon Angus com puré de batata e legumes, entrada 
e sobremesa, creme brulé. A festa será animada com DJ.
para reservar ligue: 514 366 6305

casa dos açores do queBeque
A Casa dos Açores do Quebeque em colaboração com o Festival Internacional Por-
tuguês de Montreal, convida os sócios e amigos para um almoço que terá lugar no 
domingo dia 25 de abril às 13h00 cuja ementa será: sopa, bife à regional, sobremesa 
e café. Haverá poesia, exposição de pintura e animação. O preço é de 20 poesias por 
pessoa. Marque já o seu lugar ligando para 514-388-4129.

participação das motas Nas Festas do
seNhor sto cristo dos milagres
Bom, chegou a hora de informar os amantes de motas que queiram participar nas 
grandiosas festas do Santo Cristo de Montreal, a hora e a forma que o Sr. Padre José 
Maria Cardoso, reponsável das festas, me informou afim de que tudo possa correr da 
melhor maneira. Vamo-nos encontrar na rua St-urbain na mercearia do Sá e Filhos, no 
canto das ruas Villeneuve e St-Urbain por volta das 16h30, no sábado dia 17 de maio, 
para depois nos aproximar-mos da Igreja. Em seguida as motas vão estar na frente das 
portas, em duas linhas e a Imagem do Senhor vai passar no meio. Todos os “motards” 
são bem-vindos. Boas curvas. 
para mais informações josé de sousa: 514-815-3574.
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MAnUEL DE SEqUEiRA RODRiGUES

EDiTORiAL

primavera

O québec também pode ser o local ideal para 
retemperar forças em paz e sossego campes-

tre e se estiver cheio de preguiça, tem a cidade de 
Montréal, onde encontrará as últimas novida-
des: música, literatura, teatro, festivais, cinema, 
vestuário e um cruzamento de caminhos de cul-
turas. O québec guarda alguns dos patrimónios 
culturais e arquitetónicos mais importantes do 
Canadá: museus, igrejas, fortalezas do passado, 
centros históricos, parques muito agradáveis para 
levar as crianças. Esta envolvente favorece ainda 
escolher, olhar a àgua, a terra e observar o céu. 
A forma mais agradável de conhecer os recantos 
da cidade é percorrela. Descobrir produtos portu-
gueses e jantar num restaurante português.
À primeira vista, a cidade de Montréal engana. o 

aspeto industrial que apresenta, desde as entradas 
convida a passar ao lado. porém, uma vez ultrapassa-
do o aspeto exterior, descobre-se um interior extraor-
dinário. a terra deu-lhe a beleza natural, no verão é 
um paraíso verde e um destino gastronómico por ex-
celência. o plateau português merece uma paragem, 
é um clássico, pelos produtos:  de sabores regionais, 
legumes, ervas aromáticas, conservas, queijo, o ba-
calhau, azeite, vinhos, enchidos etc. em seguida, e 
como uma tentação nunca vem só, visite as pastela-
rias e repita uma bica e um pastel de nata. Afinal, dias 
não são dias.
agora imagine que os produtos de origem portugue-

sa de boa qualidade, tinham mais visibilidade, para 
não serem confundidos. imagino que só falta a marca 
portugal, fazer algo totalmente diferente, de forma a 
revolucionar os produtos padrão  no mercado. come-

cemos por apostar na irreverência e na geometria. te-
remos produtos cheios de vida, para brilhar nas casas 
dos portugueses, nas lojas, restaurantes e no mundo 
do bom gosto.
Basta passear pelo centro da cidade, ou do plateau 

num fim de tarde primaveril, quando a luz do Sol vai 
dourando as fachadas do casario dos tempos de es-
plendor. É uma excelente maneira de iniciar um fim-
-de-semana de descoberta de um lugar que mistura, 
descontração e tradição.  porém a fama e glória dos 
portugueses nesta terra está no trabalho nas associa-
ções a igreja, parques de portugal, caixa portuguesa, 
bancos de pedra em homenagem aos nossos poetas. 
ali temos as nossas marcas e a nossa gastronomia. É 
o nosso património. entre nós também se destacam 
lugares de numerosos artistas, inteletuais, musicos e 
escritores.
naturalmente, e preciso gostar do sabor do auten-

tico e ter um certo carinho pelas coisas portuguesas, 
felizmente ja temos bons exemlos. Mas em muitos 
casos ainda se anda de fraldas.
se preferir partir para portugal a air transat tem 

voos diretos e a melhor época para viajar é de Maio 
a setembro. a partir de toronto temos sempre a sata 
dos açores.

ainda que Lisboa conte com um bom número de 
hotéis e pousadas para passar a noite, o Hotel Mun-
dial não engana, está no centro de Lisboa e a 10 mi-
nutos do aeroporto. na marginal tem praias que nun-
ca mais acabam e o combóio que acompanha a costa 
até cascais.
Uma viagem curta no fim da tarde e navegar até Al-

mada. ali se encontra o teatro Benite, com restaurante 
no primeiro piso e o teatro é sempre um bom diverti-
mento. tem uma sucessão de espetáculos agendados 
para os próximos meses. almada é um destino para 
todos os que desejam aliar a cultura ao gosto pelas 
compras e a boa gastronomia. Boa viagem.

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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Noite iNolvidável com cathy No Ballatou

O clube Ballatou esteve na terça-feira passada, 
dia 29 de abril, repleto de familiares, amigos e 

mesmo desconhecidos para ouvirem o lançamento 
do CD de Cathy Pimentel, intitulado Horizonte. 
cathy fez-se acompanhar à guitarra portuguesa 

por nilton rebelo, à viola por Luís costa, basse por 
samuel pereira e ao violoncelo por philippe Mius 
d’entremont. abriram o espetáculo com uma guitar-
rada ‘noturno” onde estes simpáticos músicos foram 
muito aclamados. cathy cantou muitos e variados 
fados e alguns foram escritos por ela própria e aqui 
ficam os meus parabéns a esta jovem cantora pois 
Cathy é filha de pais Açorianos mas nascida aqui no 
Quebeque e fala tao bem a nossa língua. 
ela vem de uma família de cantores pois seus pais 

integraram o coro na igreja de nossa senhora de Fá-
tima em Laval, seu pai fez parte do grupo dos foliões 
e cathy começou a tocar piano por volta dos seus 12 

anos de idade. Ao fim de mais ou menos dois anos de 
estudo decidiu que engraçaria se tocasse musica um 
pouco mais à sua maneira. 
começou a tocar e cantar não só nas igrejas mas 

também em casamentos, batizados e outras festas. 
com o casamento as coisas alteraram um pouco mas 
como a música residia nela a cathy arregaçou as 
mangas, organizou um grupo intitulado Xpressions, 
depois começou a cantar e tocar um pouco por vários 
lugares. começou a sentir uma paixão pelo fado e há 
mais ou menos dois anos começou então a cantar o 
fado. cathy é uma mulher da terra que contempla o 
ceu e que canta o céu aos que não sabem ver, pois 
ela é a via e voz particular do único. embalada  pelo 
fado familiar, ela tem uma voz cheia de sol, plena, 
pura que vai do murmúrio ao clamor triunfante. 
cathy também trauteou piano nesta esplêndida noite 

interpretando “Hello” de Lionel richie, “in the arms 
of an angel” por sarah Mclaughlin, canzone per ti 

em italiano, Beija-me muito em espanhol, trauteou 
vários fados de amalia rodrigues, e do seu próprio 
cd cancão do Mar, abandono, Falo com deus, Hori-
zonte-História de amor. um clip foi-nos apresentado 

e muitos agradecimentos foram para joe pacheco que 
muito labutou tanto no acordo do cd como na gra-
vação do cd. 
o grande patrocinador do cd foi arthur sousa ao 

qual ela também reconheceu. Muito rapidamente, a 
imprensa e a radio local apoderaram-se do seu talento 
e da sua imagem e têm tocado o cd com muita fre-
quência. Foi um concerto marcante no clube Ballatou 

dentro do contexto nuits d’afrique. 
o Fado ocupa um lugar essencial nas numerosas co-

munidades portuguesas imigradas no estrangeiro e é 
essencial à vida porque por um lado alimenta o mito 

do regresso à terra e por outro tem a função catártica 
que permite a cada membro aproximar-se de si pró-
prio, quando o ambiente em que se vive favorece o 
afastamento. devemo-nos orgulhar da nossa musica 

e de todos os seus interpretes que de vez em quando 
vamos ouvindo.
Parabéns à Cathy e aos músicos que nos presen-

tearam com uma noite espetacular.

nATéRCiA RODRiGUES

sessão de iNFormação soBre serviços coNsulares
O Consulado – Geral de Portugal em Montreal informa que vai promover uma sessão 
de esclarecimento sobre serviços consulares, onde poderão ser tratadas, entre outras, 
questões relacionadas com:
Conceito de residência – Implicações a nível fiscal; A Convenção para Evitar a Dupla 
Tributação e a Evasão Fiscal entre Portugal e o Canadá; Convenção entre Portugal e 
o Québec em Matéria de Segurança Social e Ajuste Complementar (Saúde) – pensões 
e suplementos; Cartão de Cidadão; Registo Civil
A sessão terá lugar, quarta-feira, 14 de Maio de 2014, pelas 19h00 no Centro Comuni-
tário Santa Cruz (60 rue Rachel Ouest, Montreal, Québec). Esta sessão de informação 
insere-se na iniciativa “Consulado Aberto”, instituída por este Consulado Geral, cujo 
objectivo é aproximar os serviços consulares da comunidade que serve, mantendo-a 
informada sobre os vários actos consulares e outros processos de especial interesse 
para os portugueses residentes no estrangeiro.
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“caNtiNho de lisBoa”, um 
caNtiNho português em moNtreal

no último 29 de abril, a chefe Helena Loureiro 
abriu oficialmente as portas ao seu cantinho 

português, o Cantinho de Lisboa, no Velho Mon-
treal (356 rua Saint-Paul Oeste). Esse pequeno 
cantinho é simplesmente uma pequena mercearia 
de produtos portugueses de qualidade, onde uma 
pessoa pode aproveitar também para comer umas 
sandes ou beber uma bica com um pastel de nata.

Há já algum tempo, que o projeto estava no ar. depois 
do sucesso do restaurante portus calle (4281 avenida 
saint-Laurent) e do restaurante Helena (438 rua Mc-
gill), a pequena família, que são hoje, lançam-se nes-
se novo desafio da vida. Com essa mercearia, a chefe 
Helena Loureiro quer permitir a todos os seus clientes 
fiéis e curiosos o poder de descobrirem com facilida-
de produtos portugueses de qualidade, como o café, 

o azeite, ou o piripíri. Mas agora, os Quebequenses 
terão uma morada, onde eles poderão ter acesso a um 
serviço de fornecedor. até uns pequenos-almoços de 
saúde serão disponíveis para a clientela. numa decora-
ção moderna, com azulejos e um quadro de sardinhas, 

uma pessoa sente-se num outro país. agostino de ri-
ggi, italiano de origem, é o conceptor do ambiente do 
comércio do cantinho de Lisboa, como o restaurante 
“Helena”.
na sua abertura, vários amigos estiveram presentes, 

e muitos conhecidos no mundo quebequense, como o 
cronista richard Martineau e o chefe do restaurante o 
toqué, normand Laprise. o sucesso da chefe Helena 

Miguel Félix

Loureiro não é só dela, mas é de uma equipa e de um 
espírito de solidariedade. no seu discurso de agradeci-
mento, a chefe Helena Loureiro diz ter muito orgulho 
das suas origens e tenta sempre erguer a sua bandeira.
O horário é de segunda a sexta das 8h às 19h e ao 

sábado das 9h às 17h.

Les offres peuvent être modifi ées sans préavis. Le forfait n’est offert qu’au Québec. Taxes en sus. +Sur le réseau de Fido. La couverture n’est pas offerte dans certaines régions 
du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest. Des frais d’itinérance s’appliquent à l’extérieur du réseau de Fido au Canada. Consultez fi do.ca/itinerance pour obtenir 
de plus amples renseignements et pour connaître les tarifs d’itinérance au pays. 1. Les forfaits standards sont offerts au mois ou avec une entente Balance24 de deux ans. Les 
données sont un service mensuel compris dans les forfaits standards. Les frais d’interurbain additionnels, les frais d’itinérance, les frais de transmission de données, les frais liés 
aux options, les frais de service d’urgence 9-1-1 provinciaux (s’il y a lieu) et les taxes sont en sus et sont facturés mensuellement. 2. Données additionnelles : 10 $ pour 500 Mo ; 
utilisation excédentaire facturée par tranches de 10 $. Consultez fi do.ca/itinerance pour en apprendre davantage sur les tarifs de notre service de données en itinérance facturé à 
l’utilisation. 3. Le temps d’antenne ne comprend que les appels faits du Canada sur le réseau de Fido vers des numéros canadiens, facturés à la minute. Le Renvoi d’appels coûte 
20 ¢ la minute. 4. Les forfaits comprennent les messages envoyés du Canada sur le réseau de Fido vers des numéros de sans-fi l canadiens, américains ou internationaux. Les 
messages texte entrants et sortants à tarifi cation additionnelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions) et les messages envoyés en itinérance ne sont pas compris 
et sont facturés aux tarifs en vigueur. 5. Le service permet la réception et la sauvegarde d’au plus trois messages de trois minutes chacun pour un maximum de trois jours. © 2014

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

45$
   por mês1

v
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1 Go de dados2

Chamadas ilimitadas em todo tempo3  através do Canada2

Mensagens ilimitadas4 (textos, imagens e vídeos internacionais)

Visualizador e Voice mail5

v
v

---------------

Faça uma consulta com um conselheiro que está familiarizado com o seu caso

GOSTO

Mantenhem os seus contatos no Facebook
e nas outras redes sociais, a um super preço.

É tempo de mudar

Salve-se dos sistemas automatizados e fale com um consultante

Use os seus FidoDOLLARS para economizar para o seu próximo telefone
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BeNFica campeão é 
um orgulho em moNtreal

Foi, no domingo passado, 4 de maio que os só-
cios e amigos do Sport Montreal e Benfica, 

situado no 100 rua Bernard Oeste, festejaram o 
campeão 2013-14 do futebol português, o Benfica. 
Em Lisboa, no estádio da Luz, como em todas as 
casas do Benfica, esse dia de jogo era uma festa, 

que concluía um ano difícil com os falecimentos do 
Eusébio e do Coluna, os 10 anos de Miklós Fehér, 
mas também alegria, porque o Sport Lisboa e 
Benfica começa, hoje, umas das suas três grandes 
finais (taça da Liga, taça da Liga de Europa e taça 
de Portugal) do fim da época.

aqui, em Montreal, a casa estava cheia, e era uma 
festa de família à hora do almoço. 
O jogo, o último desta época em casa do Benfica, 

foi aqui celebrado com dignidade, e com um bolo do 
campeão. Mesmo com o empate, as caras dos ben-
quistas em casa eram de alegria. 
eles eram campeões. 
eles não tiveram a possibilidade de festejar o ano 

passado, mas este ano, com o apoio do eusébio e do 
Coluna, o Benfica é capaz de realizar um milagre este 

ano.
O Sport Montreal e Benfica está atualmente em mo-

vimento. 
depois da festa do campeão, este domingo será a 

festa do dia da mãe. O clube dos benfiquistas, Sport 
Montreal e Benfica, oferece aos sábados os cursos de 
zumba, uma ginástica, que é uma dança festiva, que 
é popular atualmente, dado por Karina comito. des-
de o dia 28 de março 2014, que uma nova direção, 
que é mais uma comissão tomou a responsabilidade 
de relançar as forças vivas do clube em Montreal. a 
comissão é dirigida por carlos duque, e é constituí-
da pelos seguintes membros: acácio Valente, Bel-
miro Valente, carlos Fernandes, clarisse cordeiro, 
diolindo silva, Humberto justo, joaquim Bernardo, 
joaquim Manata, josé carlos Lobo, Luís pereira, 
Maria Fernandes, raquel pires, ricardo ribeiro, rui 
Manata e toni nunes.
Essa nova comissão quer continuar o projeto que 

nasceu em 1981, mas que começou a constituir-se 
em 1984 e oficializar-se com os 38 primeiros sócios 
do Sport Montreal e Benfica, a 14 de outubro de 
1985. Desde desse dia, o Benfica esteve presente na 
comunidade, com quase 30 anos de existência. é 
bom ver um jogo em família, mas sobretudo com a 
sua família larga desportiva, que é o Benfica.

Miguel Félix
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Cada vida é uma história
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coisas do corisco

é o meu dever pedir desculpa a 
quem tenha ofendido na minha 

ultima coriscada, sinceramente não 
foi intencional. 
Bom, mudando de assunto mas sem-

pre nas desculpas que deveriam fazer 
certas pessoas importantíssimas da 
nossa sociedade, que têm as duas mãos 
nas nossas carteiras e como o dinheiro 
não lhes custa a ganhar, é um tal gastar 
em viagens e restaurantes dos mais fi-
nos e caros que a fatura não lhes arre-
pia os pelos das pernas.

É o caso da ex-representante da rainha 
aqui no Quebeque, que está sendo acu-
sada de desfalque nos dinheiros que lhe 
eram atribuídos, claro que não é a rai-
nha que manda estas pataquinhas, so-
mos nós com impostos que pagávamos 
a vida do dia-a-dia desta senhora, que 
diga-se de passagem era mesmo viver 
como uma rainha.

outro que também está sendo acu-
sado de gastar dinheiros dos outros é 
um dirigente de sindicato, que como a 
nossa rainha, este rei gostava de comer 
em restaurantes finos, têm o bico doce, 

além de ser fino, são caríssimos. Mas, 
como o dinheiro não foi ganho por esta 
gentinha, eles dizem bota pra baixo que 
alguém há-de pagar.
Falando em restaurantes, a cozinha 

portuguesa não deixa ninguém lhe pas-
sar à frente, a nossa cozinha é simples, 
saborosa e saudável com ingredientes 
naturais, também temos bons restau-
rantes em Montreal, uns mais caros 
que outros, temos mesmo restaurantes 
que são conhecidos por este mundo 
fora como excelentes. Fui a um destes 
restaurantes que um conhecido meu foi 
jantar, boa boca e jovem, com um bom 
apetite, perguntei-lhe se gostou, a res-
posta fez-me rir.

diz-me ele... Ó Zé, gostar, gostei, o 
que comi estava magnificamente bem 
feito e delicioso, mas... saí de lá com 
fome e sem dinheiro. Fui matar a fome 
a outro lado.

Estes restaurantes finos são carinhos. 
sobretudo que o teu dinheirinho, eu 
sei que não é roubado a ninguém, tra-
balhas duro por ele. tens que ser ou 
sindicalista ou representante do rei de 
portugal. 

Prá próxima vez, vá jantar à Casa 
do Alentejo, tenho a certeza que vais 
gostar e pagar menos.

jOSé DE SOUSA
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é oFicial, goverNo escolhe
a saída limpa, sem cautelar
O primeiro-ministro anunciou, ao 

início, que o Governo decidiu 
optar por uma saída limpa do pro-
grama de ajustamento financeiro. 
pedro passos coelho anunciou hoje, 

perante a presença de todos os minis-
tros do governo, que portugal vai ter 
uma saída limpa do programa de ajusta-
mento financeiro. O primeiro-ministro 
começou por dizer que os últimos três 
anos foram um “período de verdadeira 

emergência nacional”, reconhecendo 
que “as famílias portuguesas sentiram 
duramente as consequências da crise”. 
“Sei que as dificuldades persistem 

para muitas famílias e que o cresci-
mento que regressou à economia no 
último ano ainda não se traduziu em 
melhorias para muita gente”, admitiu, 
frisando logo de seguida que “agora 
podemos alcançar os resultados que 
ambicionámos” e garantindo que o 
“objetivo do governo é o de garantir 
que os resultados chegarão a todos tão 
rapidamente quanto possível”. 
passos coelho, antes de revelar a de-

cisão, assegurou que o país está “no 

caminho certo” e está a “recuperar com 
bases mais sólidas e sustentáveis” e, 
por isso, a escolha do governo recai 
sobre a saída sem programa cautelar. 
“o governo decidiu que sairemos 

sem recorrer a qualquer programa cau-
telar. depois de uma profunda ponde-
ração dos prós e contras concluímos 
que é a escolha certa, na altura certa. 
É a escolha que defende mais eficaz-
mente os interesses dos portugueses e 

que melhor corres-
ponde às suas justas 
expectativas”, disse 
o primeiro-ministro. 
o chefe do executi-

vo, que se fez acom-
panhar de todos os 
ministros, explicou 
que a escolha é fei-
ta com base no fac-
to de o programa, 
“que está no bom 
caminho para o seu 
termo”, ter colocado 
a economia “no ca-
minho da solidez das 
finanças públicas, da 

estabilidade financeira e da competiti-
vidade”. 
Mas não só. “a nossa escolha está ali-

cerçada no apoio dos nossos parceiros 
europeus que, de forma inequívoca, o 
manifestaram fosse qual fosse a opção 
que viéssemos a tomar”. 
Passos Coelho alertou que “todos 

sabemos que temos um longo cami-
nho para percorrer e que não é de 
um dia para o outro que usaremos de 
todos os benefícios sermos novamen-
te autónomos”, mas garantiu que é 
um “caminho que faremos com con-
fiança e com uma esperança no futu-
ro que há muito não conhecíamos”.

FOTO DA SEMAnA

O Batismo é o nascimento. Como a criança que nasce depende dos pais para viver, também nós dependemos da vida que Deus nos oferece. no Batismo, a 
Igreja reunida celebra essa experiência de sermos dependentes, filhos de Deus. Pelo Batismo, participamos da vida de Cristo. Jesus Cristo é o grande sinal de 
que Deus cuida de nós. O santo Batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito e a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. 
Pelo Batismo somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus, tornamo-nos membros de Cristo, somos incorporados à Igreja e feitos partici-
pantes de sua missão: “Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in verbo - O Batismo é o sacramento da regeneração pela água na Palavra”. 
quando recebemos o Sacramento do Batismo, transformamo-nos de criaturas para Filhos Amados de Deus. Muitos pensam que os sacramentos em geral 
são obras eclesiásticas, ou seja, os sacramentos são “invenções” da igreja. isso não é verdade, os sacramentos são sem sombra de dúvidas criadas por jesus 
Cristo, o próprio Deus Encarnado. Parabéns aos Pais e aos padrinhos do menino Raphael nicholas Moreira Martins que foi batizado na igreja Santa Cruz.

associação açores com maior 
prevalêNcia de Familias Numerosas

A prevalência de famílias nume-
rosas nos Açores é superior ao 

resto do país, embora seja hoje uma 
tendência menos acentuada do que 
no passado, segundo a Associação 
para o Planeamento Familiar, que 
alerta para a alta taxa de gravidez 
adolescente. 
de acordo com os censos de 2011, 

existiam nos açores 81.856 famílias 
(dimensão média familiar de 3.0), en-
quanto o total do país era de 4.043.726 
(dimensão média familiar de 2,6). exis-
tiam 19.231 agregados descritos como 
famílias clássicas com três pessoas com 
menos de 15 anos e 511 agregados com 
nove ou mais pessoas. 
Os dados oficiais indicam ainda que no 

continente a taxa de gravidez precoce se 
situava em 2012 nos 6%, enquanto nos 
açores era de 10,8%. o presidente da 
associação para o planeamento Fami-
liar e saúde sexual e reprodutiva no 
arquipélago, adelino dias, disse à Lusa 
que “os açores mantiveram sempre esta 
perspetiva” de famílias numerosas, em-
bora já nem tanto como no passado.”
as famílias numerosas no âmbito rural 

eram muto importantes na medida em 
que era uma forma de garantir a susten-
tabilidade. nos tempos atuais, a situação 
mantém-se, embora estas características 
de ruralidade não se verifiquem tanto. 
Mas curiosamente é de facto nos açores 
que ainda se mantém um pouco famí-
lias mais numerosas, já não tanto, pois 
a natalidade nos açores também está 
a baixar muito”, referiu adelino dias. 
a constituição de famílias numerosas 
na região, acrescentou, tem a ver com 
a existência de “algumas comunidades 
ainda muito tradicionais”, nomeada-
mente comunidades piscatórias que 
“mantêm esta tradição”, e “aspetos que 

também têm a ver com algum isolamen-
to em algumas localidades”. ainda as-
sim, e segundo adelino dias, a situação 
das famílias numerosas nos açores “co-
meça a aproximar-se das médias nacio-
nais”, mas a gravidez na adolescência 
“é superior” à taxa do país, apesar de a 
região desenvolver também programas 
de planeamento familiar que abrangem 
jovens e mulheres em idade fértil e do 
acesso a alguns métodos contracetivos. 
“a nível das escolas existe uma legis-

lação regional muito bem construída em 
que existe uma responsabilidade muito 
grande das entidades tutelares, no senti-
do de desenvolver um programa de edu-
cação afetivo sexual que muitas vezes 
tem sido implementado com recurso à 
própria escola e algumas entidades, in-
cluindo a associação para o planeamen-
to Familiar”, afirmou. 
contudo, a gravidez na adolescência 

mantém-se: “uns anos baixa, mas de-
pois volta a subir um pouco”, alertou o 
responsável, considerando que a gravi-
dez entre as adolescentes “é a última das 
soluções para resolver qualquer proble-
ma relacionado com a baixa da natali-
dade”. 
embora o problema da queda demo-

gráfica não seja consequência direta da 
crise, o delegado da associação portu-
guesa de Famílias numerosas (apFn) 
nos açores, nuno cardoso dias, alertou 
para o facto de muitas famílias acaba-
rem por “não ter condições” para terem 
mais filhos, embora os desejem. 
“Verificamos que as pessoas têm 

vontade de terem filhos, mas preci-
sam de ter condições para os ter ao 
nível da educação e saúde e uma con-
ciliação da vida diária com a laboral 
que lhes permita realizarem-se em 
ambos os planos.
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madeira: Festa da Flor 
represeNta eNcaixe de 13 milhões 
A secretária regional da Cultura, Turismo e 

Transportes da Madeira, Conceição Estudan-
te, revelou hoje que a edição deste ano da Festa da 
Flor representa um encaixe de 13 milhões de euros 
na hotelaria regional. 
“representa uma injeção de 13 milhões de euros 

na hotelaria madeirense numa única semana, fora 
as receitas dos restantes setores da economia regio-
nal”, disse. Milhares de turistas e locais assistiram 
hoje ao cortejo alegórico da Festa da Flor/2014, que 
foi constituído por nove ‘troupes’ (grupos) e 1.350 
figurantes, com milhares de flores a embelezarem os 
carros alegóricos.

esta festa representou um investimento de 308 mil 
euros do Governo Regional e, segundo dados ofi-
ciais, a ocupação hoteleira fixa-se em 92%. A Festa 
da Flor é um importante cartaz turístico da Madeira 

e arrancou no dia 01, prolongando-se até 11 de maio. 
Estima-se que a ilha recebe este fim de semana entre 
26 e 27 mil visitantes. 

O cortejo das crianças e a construção do ‘muro 
da esperança’, bem como o cortejo, são pontos 
altos da festa, que inclui também tapetes florais, 
exposições de bordados inspirados em flores e de-
monstrações de arranjos florais, entre outros.

nA ApresentAção deste
cupão recebA 15% de
desconto no totAl

dA fAturA.
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Nigéria meNiNas raptadas
em escola são violadas 
até 15 vezes por dia

Uma das jovens sequestradas em abril numa 
escola na nigéria, pelo grupo islâmico radical 

Boko Haram, e entretanto libertada, revelou que 
as colegas mais novas eram violadas até 15 vezes 
por dia. 

a denúncia de uma das jovens que foi sequestrada a 
14 de abril numa escola em chibok, na nigéria, está 
a chocar o país e o mundo. a menina, cuja identidade 
permanece desconhecida, revelou, segunda a agên-
cia eFe, que cita a imprensa local, que as colegas 
mais novas eram violadas e que os abusos podiam 
acontecer até 15 vezes por dia. segundo o mesmo 
relato, os sequestradores que, alegadamente, perten-
cem ao grupo islâmico radical Boko Haram, obri-
garam as crianças a converterem-se ao islamismo e 
ainda ameaçavam degolá-las se se recusassem a fazer 
sexo. o número de meninas que foram raptadas ain-
da é uma incógnita. Primeiro, a polícia afirmou que 
tinham sido 200 as vítimas, mas o exército reduziu 
o número para 129. no entanto, os pais das crianças 
asseguram que foram 234 as estudantes sequestradas. 
também o número de jovens entretanto libertadas 
não é certo, com as autoridades a contradizerem-se. 
Boko Haram, que em português significa “a educa-
ção não islâmica é pecado”, é o grupo que, segundo 
as autoridades, está por detrás do sequestro.

ajuda exterNa correspoNdeNtes
veem portugueses mais
participativos
Os portugueses tornaram-se pessoas politi-

camente mais participativas e com opiniões 
mais vincadas depois de três anos a viverem com 
a ajuda externa e a intervenção da ‘troika’, con-
sideram correspondentes em Portugal dos jornais 
estrangeiros ouvidos pela Lusa.   
para a jornalista freelance britânica alison roberts, 

algumas coisas mudaram nos últimos anos em por-
tugal, sobretudo na facilidade como agora se conse-
gue obter uma opinião ou um comentário de alguém 
sobre o que se passa na sociedade, lembrando que, 
antes da entrada da ‘troika’, notava que as pessoas 
eram mais “fechadas”. O pedido de ajuda financeira 
à ‘troika’ - composta pela comissão europeia, Banco 
central europeu e Fundo Monetário internacional - 
aconteceu em março de 2011, ainda com o anterior 
governo, liderado por josé sócrates, na sequência do 
chumbo do programa de estabilidade e crescimento 
(pec iV).
para alison roberts, a economia portuguesa já vinha, 

há muito, a mostrar sinais de degradação. a correspon-
dente britânica garantiu à Lusa que ‘sentiu’ as “semen-
tes da crise” chegarem ao país com a baixa das taxas 
de juros e consequente aumento do investimento e o 
‘boom’ da compra de habitações a juros baixos. “tal-
vez as pessoas ainda não se tivessem apercebido que 
se estavam a endividar demasiado e que mais tarde 
iriam ter problemas. a descida dos juros de mercado 
espoletou o endividamento, foi positivo para a econo-
mia na altura, mas veio a tornar-se um problema para 
muitas pessoas passado uns anos”, referiu. também a 
correspondente francesa radio France internacionale, 
Marie-Line darcy considera que a verdadeira crise em 
portugal não começou há três anos com a chegada da 
‘troika’, mas sim muito antes, tendo-se apercebido dos 
problemas quando, em 2008, realizou um trabalho so-
bre a crise no têxtil no norte do país. “rapidamente 
percebi que as coisas estavam a começar a correr mal. 
e a ideia que tenho é que os portugueses demoraram a 
perceber o que estava para vir”, afirmou à Lusa Marie-
-Line darcy. Marie-Line considera que os portugueses 
mostraram uma mudança de mentalidade durante a 
“gestão” da ‘troika’, passando de uma atitude impá-
vida para uma posição crítica face aos acontecimentos 
políticos de que não gostam, participando em gran-
des manifestações como as que se registaram a 15 de 
setembro ou a 13 de outubro de 2012, ou em ações 
frente ao palácio de Belém ou à assembleia da repú-
blica. Quanto ao futuro, Marie-Line vê as coisas com 

algum pessimismo, considerando que, nos próximos 
cinco anos as coisas vão “permanecer más” e adian-
tando que será necessário um “piB positivo” (criação 
de riqueza superior aos gastos) para o país começar 
a “crescer”. não basta uma empresa falar na criação 
de emprego para 200/300 pessoas, acrescentou. para 
joão carlos, correspondente em portugal da rádio ale-
mã deutche Welle, só depois de um ano da ‘troika’ no 
país é que os portugueses começaram a ter “uma no-

ção exata da gravidade da situação e sentiram na pele 
as medidas de austeridade como cortes nos salários e 
nas pensões”. segundo disse à Lusa, essa austeridade 
“afetou bastante o poder de compra e a vida dos por-
tugueses e levou famílias ao desemprego”, mas foi o 
que conseguiu fazer com que as pessoas percebessem 
“as consequências do estado da economia e finanças” 
do país. para este correspondente, os portugueses só 
começaram a ter uma noção do que estava para vir 
quando, em abril de 2011, o então ministro das Finan-
ças, teixeira dos santos, revelou que o país “estava 
em condições financeiras difíceis” e que era necessá-
rio “recorrer à ajuda externa”. “ao longo de dois anos, 
houve um esforço muito grande por parte do governo 
que sucedeu a josé sócrates para cumprir com as exi-
gências do memorando de entendimento. não foram 
fáceis os primeiros anos. as medidas foram dolorosas 
e nessa altura não se tinha a perceção de que as coisas 
eram tão duras”, defendeu.

açores ratos usados como 
BioiNdicadores da qualidade 
do ar vulcâNico

O Grupo de investigação em 
Saúde pública e Ecotoxico-

logia da Universidade dos Açores 
está a usar ratos como bioindica-
dores da qualidade do ar vulcânico 
e agrícola na região. 

armindo rodrigues, responsável pelo grupo do de-
partamento de Biologia referiu à Lusa que estão em 
curso dois projetos científicos de biomonitorização, 
um sobre ecossistemas agrícolas e outro em ambien-
tes vulcânicos. “em ecossistemas agrícolas, estamos a 
utilizar os ratos para perceber os efeitos dos agroquí-
micos, sejam eles fertilizantes ou pesticidas, na saúde, 
mas também para perceber, neste modelo animal, os 
efeitos do ambiente vulcânico na saúde”, referiu o in-
vestigador. os roedores, precisou o docente da acade-
mia açoriana, são uma vantagem na investigação. “a 
vantagem de usar ratos é que, de facto eles são muito 
abundantes, tem uma boa distribuição pelo território 
e, além disso, são mamíferos e por isso entendemos 
que são bons candidatos a serem usados como bioin-
dicadores mamíferos da qualidade ambiental”, disse 
armindo rodrigues. os dois projetos de biomonitori-
zação com recurso a ratos, que decorrem em diversos 
locais na ilha de são Miguel e contam com o apoio do 
executivo açoriano e da Fundação Luso-americana 
para o desenvolvimento (FLad), estão em fases dis-
tintas de evolução, tendo sido recentemente iniciada a 
investigação sobre qualidade ambiental agrícola, que 
decorrerá até 2016.

eNtrevista aNiversário de maddie é 
mais emotivo que data de desaparecimeNto
O dia de aniversário de Madeleine Mccann, que 

se assinala a 12 de maio, é “muito mais emoti-
vo” do que a data do desaparecimento, ocorrido faz 
hoje sete anos em portugal, admitiu o pai, gerry Mc-
cann. no dia em que se assinala o desaparecimento 
da criança a família realiza um pe-
queno serviço religioso em rothley, 
localidade no centro de inglaterra, 
onde reside. “É um dia difícil, e 
marca outro ano. Mas, na verdade, 
para nós, é ainda mais difícil a data 
do aniversário dela, nove dias de-
pois. É muito mais emotivo porque 
é o dia em que celebraríamos a Madeleine e o fac-
to de ela não estar connosco naquele dia especial é 
muito difícil”, disse gerry, em entrevista à agência 
Lusa. a mãe, Kate, revelou como a data de aniversá-
rio de Madeleine é assinalada pela família. “Fazemos 
o mesmo que com os outros filhos: decoramos a casa, 
há um presente para ela e fazemos um bolo. É geral-
mente uma coisa bastante pequena e íntima”. Made-

leine, que faria agora 11 anos, desapareceu poucos 
dias antes de fazer quatro anos, a 03 de maio de 2007, 
do quarto onde dormia juntamente com os dois ir-
mãos gémeos, mais novos, num apartamento de um 
aldeamento turístico na praia da Luz, no algarve. 

apesar de a lei britânica possibilitar 
o pedido de uma certidão de óbito 
após sete anos de desaparecimento, 
os pais garantem que não o farão en-
quanto não souberem o que lhe acon-
teceu. “não acredito que nenhum 
pais aceite a morte do filho sem a 
existência de provas claras e inequí-

vocas. pode ter acontecido muita coisa à Madeleine. 
têm existido muitos, muitos casos nos últimos anos 
de crianças e mulheres jovens serem encontradas 
após estarem desaparecidas durante muitos anos”, 
vincou gerry Mccann. o médico reiterou o desejo 
de “apurar a verdade e resolver o crime”, concluindo: 
“não sabemos se a Madeleine está viva ou morta, 
mas obviamente temos esperança que esteja viva”.
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enfermeirA presente
QuArtAs-feirAs

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

peçA o seu folheto e
informAção dos preços
no bAlcão dA sucursAl

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

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

Creo inmensamente en DIOS y se que el fue el que me condujo hacia las manos del CHAMAN INDIO y le doy gracias porque 
este conocedor de los secretos amazónicos logro renovar el amor de mi hogar. Todo estaba supremamente mal, 
estábamos prácticamente separados pero el destruyo el odio que había entre nosotros dos, todo debido a mis malditos 
celos. Yo había visitado a una persona que también sale en los periódicos y por mas que dijo que me ayudaría lo que hizo 
fue sacarme dinero hasta que el CHAMAN INDIO verdaderamente me probo con hechos mas no con palabras. LUCRESIA Y 
PEDRO 

Durante mucho tiempo estuve buscando en diferentes la curación a mis problemas de mis pies. De un momento a otro 
comencé a sentir como si me estuvieran chuzando la planta de los pies hasta tal punto que no podía ya ni caminar, como 
ultimo recurso decidí visitar a este  CHAMAN INDIO porque siempre había escuchado de los poderes de los chamanes y 
efectivamente en solo una semana me curo; quemando un muñeco que tenia en mi propia casa hecho por mi ex mujer 
ALICIA para verme tirado  en una cama. Hoy me siento como nuevo gracias a este CHAMAN. LEONARDO FLORES PALICIA para verme tirado  en una cama. Hoy me siento como nuevo gracias a este CHAMAN. LEONARDO FLORES P

Siempre nos han querido separar por ser mucho mayor para  ella . Los padres de ella nos estaban haciendo unos rituales 
con velas negras y aguas raras para que ella me agarrara odio, algo que ya estaba sucediendo. Pero gracias a que fui a 
visitar a este CHAMAN INDIO para que me ayudara a no perderla porque la amaba mucho pude recuperar el amor de esta 

j  D é  d     bi     í  d j  t  d  i  h   dí    j  f li  i  l mujer. Después de que me agarro rabia y no se quería dejar tocar de mi  hoy en día somos una pareja feliz gracias al 
exorcismo que nos hizo el CHAMAN INDIO. HERNANDO CONTRERAS 

Durante mucho tiempo mi esposa y yo estuvimos sufriendo del sistema nervioso. Visitamos varios especialistas y nos 
decían que teníamos espíritus pero nada de lo que hacían nos funcionaba así que acudimos al CHAMAN INDIO, pero al 
tirarnos los cartas el pudo ver claro que no eran espíritus si no nuestro sistema nervioso que se estaba deteriorando. El SR 
CHAMAN INDIO llevo acabo unas misas y nos dio un tratamiento con unas hierbas naturales, ya gracias a DIOS estamos 
excelente de salud. HORACIO FUENTES Y SRA.

MI PROPIA FAMILIA ME TENIA AL BORDE DE LA LOCURA Y DE LA MUERTE. Sin razón alguna comencé a sentir deseos de 
no estar en mi casa, cada vez que llegaba me sentía desesperado, como sofocado con ganas de salir corriendo de allí. 
Ll  l t    i i  hij   dí  h bl  tí  iñ   t d  l  d l  d  b   l i  Llegue al extremo que ya ni mis hijos me podían hablar, sentía rasquiña en todo el cuerpo, dolor de cabeza y mal genio; 
estuve a punto de abandonar mi hogar pero mi esposa me agarro de la mano y me llevo donde el CHAMAN INDIO que me 
mostro en un vaso con agua de una amante que yo tenia de nombre ANA que me estaba haciendo cosas para destruir mi 
hogar. Le agradezco a este CHAMAN por haber salvado mi hogar. HARISTOTELE FERNANDEZ

Mi nombre es GLORIA BALBINA RODRIGUEZ soy oriunda del SALVADOR y desde hace varios años estuve padeciendo de 
varias enfermedades en mi cuerpo; como dolores en mis piernas y mis brazos  nadie me había podido curar hasta que varias enfermedades en mi cuerpo; como dolores en mis piernas y mis brazos, nadie me había podido curar hasta que 
visite a este CHAMAN INDIO que tan pronto me coloco unas ramas en la cabeza y me hizo sudar tanto que bote por los 
poros un poco de sal y vomite un poco de tierra. Y desde que me mostro el rostro el rostro de la persona que me había 
hecho esto dándome una bebida de COCA-COLA que fue una vecina DIANA, hoy en día soy una mujer nueva. Mil gracias SR 
CHAMAN.

Creo inmensamente en DIOS y se que el fue el que me condujo hacia las manos del CHAMAN INDIO y le doy gracias porque 
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Eu creio imensamen-
te em Deus e mas  tive 
várioas problemas e 
neste sentido fui o que 
ao xamã. Agradeco-lhe 
porque sabe muito bem 
os segredos da Amazó-

nia  e renovou o amor dentro da minha 
casa. 
Antigamente tudo era extremamente 
mal, fomos separados, tivemos ódio 
um para o outro e  estaámos muito 
mal, tudo por causa do maldito ciú-
mes. 
Eu tinha visitado uma pessoa que 
também aparece nos jornais e, disse-
-me  que ele foi ajudado pelo shaman. 
O sHAmAN íNDIO foi verdadeiramente 
honesto com os fatos, obrigado sha-
man. lucrEsIA E pEDrO.

Durante muito tempo, eu 
estava olhando diferente 
cura para os meus pro-
blemas aos meus pés. 
De vez em quando eu co-
mecei a me sentir como 

se eu estivesse sendo chuzando as 
solas dos pés até ao ponto que eu não 
conseguia nem andar. 
como último recurso, eu decidi visitar 
este sHAmAN íNDIO porque eu sempre 
tinha ouvido falar dos seu poderes dos 
xamãs. Eficazmente em uma semana 
eu fiquei curado. Eu queimei um bone-
co que eu tinha em casa feito que foi 
uma prenda da minha ex-mulher AlI-
cIA. Hoje eu sinto que com este novo 
sHAmAN. 

Obrigado shaman por tudo,...
lEONArDO flOrEs p

sempre quis ser sepa-
rados por muito maior 
para ela. seus pais es-
tavam fazendo-nos al-
guns rituais velas pre-
tas e água rara então 
ela agarrou-me odiar, 

algo que já estava acontecendo. 

mas porque eu fui visitar este sHAmAN 
INDIAN para me ajudar a não perdê-lo, 
porque ele a amava tanto que eu pu-
desse recuperar o amor de uma mulher. 

Depois que eu peguei raiva e não que-
ria me tocar hoje somos um casal feliz 
através do exorcismo que fez o sHA-
mAN INDIANO. 
HErNANDO cONtrErAs
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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 PRÓPRIA FAMILIA 
PÔS-ME Á BEIRA DA LOUCURA 
E DA MORTE. Sem razão algu-
ma comecei a sentir-me como se 

não fosse a minha casa, eu me senti como 
sufocado querendo fugir. Chegar ao extre-
mo que nem mesmo os meus filhos me 
podiam falar pois, ficava com dor de ca-
beça e irritado; Eu estava prestes a deixar 
a minha casa, mas a minha esposa deu-
-me a Medalha Milagrosa com poderes do 
ARCANJO SÃO MIGUEL. Fui-me curando 
lentamente e a sair dos meus problemas. 
Agradeço ao ARCANJO SÃO MIGUEL por 
salvar o meu lar. LIRIO KAMBODH

Meu nome é ABDI KARINA GO-
MEZ K. Sou oriunda do PORTO, 
PORTUGAL e há vários anos que 
sofria de várias doenças; como do-

res nas minhas pernas e em meus braços, 
ninguém tinha sido capaz de me curar até 
que eu percebi os poderes da Medalha Mi-
lagrosa, assim que a obtive coloquei- a na 
minha mão direita, fechando-a com força e 
senti a presença da virgem que me veio sau-
dar enquanto um suor me saia pelos poros 
como um barco em água salgada dando a 
volta ao organismo. Desde que a tenho e a 
trago comigo a SENHORA DE FÁTIMA E O 
ARCANJO SÃO MIGUEL cuidam dos meus 
passos aonde quer que eu vá.

Creio imenso em DEUS E 
NOSSA SENHORA DE FÁTI-
MA, que foram os que trouxe-
ram o amor e a felicidade de 
volta para o meu lar. Estava 

tudo tão mal, estávamos praticamente 
separados, já tínhamos perdido o res-
peito um pelo outro, em vez de amor, já 
havia ódio entre nós os dois, tudo por 
causa do meu maldito ciúme. Mas, gra-
ças ao milagre da Virgem tudo voltou ao 
normal, desde que temos a MEDALHA 
MILAGROSA sentimo-nos finalmente 
abençoados. ANA E HORASIO KENG.

MI PROPIA FAMILIA ME TENIA AL BORDE DE LA LOCURA Y DE LA MUERTE. Sin razón alguna comencé a sentir deseos de 
no estar en mi casa, me sentía como sofocado con ganas de salir corriendo de allí. Llegue al extremo que ya ni mis hijos 
me podían hablar, me mantenia con dolor de cabeza y mal genio; estuve a punto de abandonar mi hogar pero mi esposa me 
regalo LA MEDALLA MILAGROSA que con los poderes del ARCANGEL SAN MIGUEL  poco a poco me pudo curar  y salir de 
mis problemas. Le agradezco al ARCANGEL SAN MIGUEL por haber salvado mi hogar. LIRIO KAMBODH

Mi nombre es ABDI KARIMA GOMEZ K. soy oriunda de PORTO PORTUGAL y desde hace varios años estuve padeciendo de 
varias enfermedades en mi cuerpo; como dolores en mis piernas y mis brazos, nadie me había podido curar hasta que me 
di cuenta de los poderes de la MEDALLA MILAGROSA que tan pronto la  obtuve la puse en mi mano derecha cerrando el 
puno  y sentí la presencia de la VIRGENCITA que me hizo sudar tanto que bote por los poros un poco de sal y vomite un 
poco de tierra. Y desde que la tengo y la aporto conmigo la SRA DE FATIMA Y EL ARCANGEL SAN MIGUEL  cuidan mis 
pasos donde sea que vaya.pasos donde sea que vaya.

Creo inmensamente en DIOS Y EN NUESTRA SRA FATIMA que fueron los que trajeron amor y felicidad de nuevo a mi hogar.  
Todo estaba tan mal, estábamos prácticamente separados, ya habíamos perdido el respeto en vez de amor ya no había si 
no odio entre nosotros dos, todo debido a mis malditos celos. Pero gracias los milagros de LA VIRGENCITA ya todo ah 
vuelto a la normalidad, desde que tenemos la MEDALLA MILAGROSA nos sentimos supremamente bendecidos. ANA Y 
HORASIO KENG.
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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
6 DE MAiO DE 2014

1 EURO = CAD 1.529220
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

urgÊnciAs e serViços pÚblicos

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

gIlbErtO
rENOvAÇõEs

gErAIs

t.: 514.668.6281

inFORMAÇÃO
PRA qUEM

LÊ.

RESULTADO
PRA qUEM
AnUnCiA.

renoVAções

TRAGA O SEU VinHO
LE GRiLL

TASqUARiA
cozinha portuguesa

peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

Na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.
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linhas da 
mão e cartas. 
vidente com 

dons naturais. 
resolve os 

seus problemas 
sem voodoo.

rosa
514-278-3956

Vidente

empregos

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

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

514-571-1924

Vende-se

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

agradecimeNto ao
sagrado coração

de jesus. i.g

Aluga-se 9½ (2 andares) 
com garagem e quintal no 
bairro de rosemont. Dispo-
nível para o mês de julho. 
Aluga-se 3½ em Anjou. Re-
novado. Perto de tudo.

514-793-2885

serViço

cONtAct cImENt
rENOvAtION

Especializado em casas 
de banho e cozinhas.
Orçamento gratuito

cArlOs
438-995-8143

Precisa-se de cozinhei-
ra com experiência em 
cozinha regional tradi-
cional portuguesa para 
restaurante português.

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

Precisa-se de “concierge” 
responsável, honesto, com 
habilidade para pequenas 
reparações. (Preferência 
casal) deve(em) falar um 
pouco francês, inglês e por-
tuguês. 514-601-8798

Paisagista com experiência 
e “pavé-uni”, etc. Trabalho 
em Laval. Salário conforme 
experiência. 450-963-3462

vende-se máquina 
industrial brother 
Exedra, automáti-
ca, guarda-loiça, 
cristaleira e uma 
mesa de jantar 
com 6 cadeiras
450-967-1766 ou

514-560-8966

Aluga-se moradia / 
vivenda na zona de 
Aveiro a bom preço.

milu ou claudia
438-288-4660
514-677-3043

inFORMAÇÃO 
PRA qUEM LÊ.

RESULTADO 
PRA qUEM AnUnCiA.

Aluga-se 51/2 com cave ter-
minada com cozinha, salão 
e casa de banho, garagem 
e quintal, na área de S. Mi-
chel. 514-352-4124

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

salário conforme experiência
ou rendimento.

tel.: 514-259-5120

Precisa-se de senhora para 
fazer limpeza na área de 
Boisbriand. Deve ter carro. 
Muito bem pago. 

450-437-9958

mA pOulE mOuIlléE
Precisa de cozinheiro/a a 
tempo inteiro e precisa-se 
de uma caixeira para o fim-
-de-semana.

514-522-5175

orAção

Aluga-se “chalet” à 
beira do lago (st-An-
dré de Argenteuil) no 

periodo de verão
(À semana, ao mês ou 

fins-de-semana)
contatar

514-969-1830
514-284-3173

Algarve, Portimão, zona 
Ribeirinha, condo 31/2 todo 
equipado, A/C, 5 min. carro 
Praia da Rocha. Entre 15 
e 35 euros p/noite (2 pes-
soas). 

silvina 450.663.8090 ou 
silvinaferreira@hotmail.ca

Precisa-se de uma pessoa 
para todo o tipo de repara-
ções a tempo inteiro, ma-
nutenção geral, dinâmico, 
desenrascado, numa com-
panhia de construção e imo-
biliário. Emprego imediato. 
Bom salário para candidato 
que atenda aos critérios. 

514-355-7171 ou 
info@plexon.ca

M E M O R A n D U M

mANuEl vIcENtE
1922-1974

Há 40 anos, nosso pai, nosso avô e nosso amigo nos 
deixou, com a idade de 51 anos, ele foi chamado para ir 
para o céu. Faleceu a 10 de maio de 1974. Sentimos sua 
falta e temos saudades da mãe que foi ter com você há 
14 meses, agora estão juntos novamente. 
Os seus filhos, Carlos (Aida), Albano (Connie) e Idalina 
(Luis), netos, Cathy (Mario), Tanya (Wilmann), Nicole, 
Carla, Anthony e Amanda, bisnetos, Shawn, Tristan e 
Nathan.

Companhia importante de 
moda masculina em Bois-
briand está à procura de 
operadores de máquinas de 
costura à tempo inteiro com 
experiência em máquinas 
de costuras “plain”. “long 
seams and top stitching”. 
Num local de trabalho com 
ar condicionado. Com Se-
guro e pensão. Deve falar 
um pouco de francês ou in-
glês. Laura Barwick: lbarwi-
ck@integriaconsulting.com 
ou 514-909-7795.

AlugA-se

† maria Alice machado
Faleceu em Montreal no dia 3 
maio de 2014, com 85 anos, 
natural de Castro Daire, Trás-
-os-Montes, Portugal, a se-
nhora Maria Alice Machado, 
esposa do Já falecido Sr. José 
António Ribeiro.
Deixa na dor, seu irmão Antó-
nio, cunhados/as, sobrinhos/
as, familiares e amigos.

Os serviços fúnebres 
estão a cargo de:
Alfred Dallaire-memoria
4231, boul. st-laurent, montreal
514-277-7778
Eduíno martins
A família receberá os sentimentos no salão sábado 10 
de maio das 8h às 9h45 e celebrar-se-à uma missa às 
10h em presença das cinzas na igreja Santa Cruz. Se-
guindo-se para o cemitério Repos St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

Precisa-se de uma pessoa 
com carta de condução 
para fazer pequenas entre-
gas. 514-362-1300

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com

A
V
P
8
3
3
4
7

vende-se pneus de 
inverno “michelin”. 

155-80 r13 
com as jantes. 

6 meses de uso.
450-632-5432

vENDE-sE rEstO-cAfé no Boul. St Jean em DDO. 
Todo equipado. Num lugar estratégica e bastante oc-
cupado. Ideal para um restaurante Português (frango 
grelhado) e café; tem licença de álcool. MUITA BOA 
VISIBILIDADE. Perto de lojas bastante famosas (SAQ, 
ESSO, SHELL, MENCHIE’S, RBC, SAAQ CENTRO 
DE ZUMBA YOGA E FITNESS...). 55 a 71 lugares 
e 24 lugares  na esplanada. GRANDE POTÊNCIAL. 
Ideal para uma pessoa ambicioso e que está a iniciar 
no meio da restauração.

vENDEDOr muItO mOtIvADO 
tElEfONAr pArA mO: 514 770 0076
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PAlAVrAS cruzAdAS

AnedotAS

SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONtAIs: 1. Piada, Sagaz. 2. Andei, Anime. 3. Cai, Angolar. 4. Ama, Seu, Avo. 5. 
Tara, Mil. 6. Ato, Mas. 7. Ali, Reco. 8. Mia, Ido, Ror. 9. Estival, Rir. 10. Amura, Opimo.
11. Ramal, Rimar. vErtIcAIs: 1. Pacato, Mear. 2. Inama, Cisma. 3. Adiara, Atum. 4. 
De, Ata, Ira. 5. Aias, Olival. 6. Nem, Ida. 7. Saguim, Olor. 8. Ano, Lar, Pi. 9. Gila, Serrim. 
10. Amava, Coima. 11. Zero, Horror.

quiNta-Feira 8 de maio
- missa dos corais Na saNta cruz
- reNovei a casa à portuguesa em aveiro “alleluia”

sáBado 10 de maio
- Festa dos amigos da riBeira queNte

bell fibe: 880 | Videotron: 255
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FlorBela
Retratar cinematograficamente as tramas da 

literatura é um desafio para qualquer diretor, 
já que os dois mundos nem sempre se encontram. 
Ainda assim, não é impossível fazer um trabalho 
bem-feito. Com relações mal aprofundadas e in-
terpretação pouco convincente, Florbela demons-
tra reducionismo ao retratar a vida de Florbela 
Espanca, uma das maiores poetizas de todos os 
tempos.
na trama, Florbela não consegue levar uma vida de 

dona de casa e esposa na cidade de Matosinhos, região 
rural de portugal. seu desejo de descobertas a leva a 
encontrar o irmão apeles na grande Lisboa, onde pode 
enfim reencontrar o mundo que tanto sonhava: o da 
liberdade. embora o marido tente trazê-la de volta, e o 
irmão seja obrigado a partir, Florbela sente que encon-
trou seu lugar no meio do caos da capital. entre a ten-
tativa de ser uma esposa padrão e o desejo de ser uma 
mulher livre, vive as antagônicas emoções de um ser 
em conflito. O espírito livre de Florbela Espanca, his-
toricamente conhecido pelas escolhas que fez na vida 
e pelo perfil de poemas que produziu, até surge carac-
terizado pela atuação dalila carmo. no entanto, há de-
talhes sobre o processo de amadurecimento da poetiza 
que parecem negligenciados pela produção. o corte 
de Vicente alves do Ó parece se esforçar em fazer o 
público acreditar na imagem que escolheu de Florbela 
sem questionamentos: ela é rebelde e não aceita ser 
domada por um homem e pela sociedade machista. 
apenas. impossível não citar, neste sentido, o retrato 
de stephen daldry para a Virginia Woolf de as Horas, 
que dedicou uma de suas três narrativas ao processo 
de criação de Mrs. dalloway, obra mais popular da 
escritora inglesa. contemporâneas, Virginia e Florbe-
la foram duas das mais importantes representantes de 
uma escola literária que retratava as inquietações da 
posição social da mulher no início do século XX.
embora extremamente relevante, a discussão em 

questão foi muito mais privilegiada em as Horas do 
que em Florbela, que em partes parece reduzir a escri-
tora portuguesa a uma mulher obcecada pelo irmão e 
avessa à vida de casada em uma abordagem bastante 
simplista. a direção de alves do Ó ousa com suces-
so em algumas passagens da história da escritora. os 
takes que revelam os sonhos de Florbela, seja dormin-
do ou acordada, são belos e interessantes. o uso das 

cores e a ambientação da atmosfera onírica provocam 
sensações em quem assiste. 
Ainda assim, o filme mais peca do que acerta. Alguns 

dos temas mais caros da poesia da escritora como a 
erotização, a defesa da feminilidade e o panteísmo são 
completamente esquecidos. e seus poemas fazem falta 
ao longo do rolo: o espectador sai do cinema sem ou-
vir nenhum deles por completo. 

Em suma, o filme de Alves do Ó pode ser considera-
do esteticamente bem-executado, mas sua beleza não 
garante que o público guarde a verdadeira impressão 
de quem foi Florbela espanca e de sua contribuição à 
literatura. Para uma biografia, faltou mergulhar mais 
fundo na história e na identidade da poetisa. só assim 
para alcançar os conflitos da mente e história de uma 
mulher tão à frente de seu tempo.

laços com gamBas

350 g massa laços; 500 g gambas peque-
nas descascadas; 2 dentes de alho; 50 ml 
vinho branco; 2 tomates maduros; 1 co-

lher (sopa) ervas aromáticas a gosto; 100 ml na-
tas; azeite, sal e pimenta q.b.

cozer a massa em água abundante com sal 
e azeite. picar os alhos, refogá-los no azeite, 

juntar as gambas e alourar. refrescar com o vinho e 
deixar reduzir. picar os tomates e juntá-los ao prepa-
rado anterior juntamente com as ervas. acrescentar 
as natas, deixar engrossar um pouco o molho e retifi-
car os temperos. juntar a massa e envolver bem.

HOrIzONtAIs: 1. Gergelim. Magnete natural. 2. Vinha 
americana (Mad.). Além disso. 3. Volumoso mas sem 
consistência. Mulo. 4. Óxido ou hidróxido de cálcio. Es-
pécie de dança escocesa. Aqueles. 5. Respeitante a nas-
cimento. De descendência ilustre. 6. A unidade. Fruto da 
ateira. Imposto Automóvel (abrev.). 7. Deslocar. Raspar. 
8. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras rela-
ções (prep.). A parte da cozinha onde se acende o fogo. 
Vesícula que contém a bílis. 9. Trata levianamente de 
um assunto. Ordem oficial afixada em lugares públicos 
ou publicada nos jornais. 10. Fileira. Unido. 11. Escasso. 
Sem a noção dos princípios da moral.
vErtIcAIs: 1. Anuência. Dispor por ordem numérica. 
2. Existes. Planta medicinal de flores amarelas. 3. Des-
canso religioso que, conforme a lei de Moisés, os Ju-
deus deviam observar no sétimo dia da semana. O es-
paço aéreo. 4. Causa inquietação. Nome da letra L. 5. 
Doçura (fig.). Conjunto de pessoas à roda da lareira. 6. 
Cheiro agradável. Sarrafo. 7. Pôr no devido tom. Pos-
sui. 8. Sufixo de sentido aumentativo. Carícia. 9. Contr. 
do pron. pess. compl. me e do pron. dem. o. Descascar. 
10. Livro de armaria. Contr. da prep. de com o art. def. 
a. 11. Provocar náuseas. Conjunto de coisas descritas e 
enumeradas.

Um muçulmano durante o período do Ramadão senta-se 
junto a um alentejano num voo. Quando o avião desloca 
começam a servir as bebidas aos passageiros. O alente-
jano pede um tinto de Borba reserva. A hospedeira depois 
de servir o vinho pergunta ao muçulmano se quer beber 
alguma coisa. Responde este com ar ofendido: - Prefiro 
ser raptado e violado selvaticamente por uma dezenas de 
mulheres da Babilónia antes que uma gota de álcool to-
que nos meus lábios. - O alentejano engasgando-se, de-
volve rapidamente o copo de tinto à hospedeira e diz: - Eu 
também prefiro. Não sabia é que se podia escolher!
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CAnTinHO DA POESiA

COORDEnADO POR jOSé PEREiRA

FiGURAS DE PORTUGAL:

ser mãe
No cruzar do meu destino,

Deus deu-me o prazer divino,
De ser mulher e ser mãe.
Nesta constante da vida,

A maior graça obtida
Que me transporta ao Além.

Como é tão fascinante,
Este júbilo constante,

Que na minha alma mora.
Ter sido mãe é sentir,

Dever de mulher cumprir
Como foi Nossa senhora.

Eu sou a mãe mais feliz,
Por ter tido como quis,

Esses rebentos risonhos.
Ai como é bom sonhar
E na hora de acordar,

Ver satisfeitos meus sonhos.

Faço aqui nos versos meus,
Uma prece firme a Deus,

Com o fervor mais profundo.
Que na vida vos proteja,

Para que eu sempre seja,
A mãe mais feliz do mundo.

Euclides Cavaco

a religião imperdoável
Sendo o  prático
Na última eleição

Na escolha dum cardeal carismático
Para reformar a religião

Vindo da América Latina
E daquelas partes

Daquela nação Argentina
Representando Buenos Aires

Falência e leis para reformar
E o Vaticano culpado

Em nome da religião (Perdoar)
Aqueles que cometeram o pecado

Tudo se perdoava
Vivendo cheio de castigos
E a religião se praticava

Já naqueles tempos antigos

Escolheu viver na humildade
Rejeitando aposentos luxuosos

Vivendo num apartamento na cidade
Dando exemplo aos mais queixosos

Fazendo com outras religiões
E a paz com outras sociedades

conquistando os corações
Para que haja fé e menos maldades

Comparando com o seu antecessor
É o campeão da pobreza
É mesmo muito acolhedor

Exprimindo-se no Brasil (em língua portuguesa)

Não tendo receio nem medo
E com aquela franqueza 

Seguirá os passos de S. Pedro
Promovendo, Paz, fé com firmeza

Tentando tudo a miúdo
Encorajando apegação
Dirigindo-se à juventude
Com a fé e a salvação

Não quero viver a pedrada
Nem com religiões fanáticas
Bom sucesso ao novo papa
E as suas leis muito práticas

Álvaro Azevedo

vergílio Ferreira

Vergílio Ferreira não passava um dia sem es-
crever. nascido a 28 de janeiro de 1916 na 

pequena aldeia de Melo, concelho de Gouveia, 
o escritor iniciou a mais premiada das carreiras 
literárias portuguesas aos 27 anos com a publi-
cação de “O caminho fica longe”. Antes, Vergílio 
Ferreira passara a infância e a adolescência entre 
a sua aldeia, o Fundão e a Guarda. na primeira 
aprendeu a amar a província, na segunda come-
çou o liceu no Seminário, posteriormente recorda-
do na obra “A manhã Submersa” e, na terminou 
o curso liceal.
À guarda sucederia-se coimbra, outra cidade do 

coração. aqui, formou-se em Filologia clássica pela 
Faculdade de Letras e começou a gostar de futebol. 
tudo por culpa da académica, à qual permaneceu 
fiel até aos últimos dias. A par do futebol, a cidade 
dos estudantes foi também responsável pelo amor à 
Lusitânia canção — o fado. Vergílio Ferreira já era 
aliás um adepto da música — tocava violino, bando-
lim, viola e guitarra.
terminado o curso, o escritor recusou o convite para 

assistente na Faculdade, fez o estágio no liceu d. 
joão iii, ainda em coimbra, e partiu o algarve. Foi 
professor de liceu em Faro (1942), Bragança (1944), 
Évora e Lisboa.
sobre os vários destinos da sua vida, Vergílio Fer-

reira escreveu: “(coimbra) comigo a levei, Longo 
tempo me acompanhou, presente obsessiva. Mas ha-
via tanta coisa à minha espera. Faro de ar marinho, 
da laguna das águas mortas, Bragança das invernias, 
Évora, Lisboa”.
a cidade património do alto alentejo foi outra pai-

xão do escritor. nela viveu 14 anos e descobriu a 
luminosidade da planície alentejana e a emoção do 
coral dos camponeses. depois partiu para a capital. 
Lisboa sempre lhe transmitiu uma imensa sensação 

de medo e desconforto. 
por isso, e para esquecer o “terrorismo do transito e 

das relações pessoais”, Vergílio largava o apartamen-
to de Lisboa e refugiava-se, sempre que possível, na 
sua casa em Fontanelas, uma aldeia do concelho de 
sintra. 
era o regresso às origens e à tranquilidade da escri-

ta. Quando se reformou em 1981, depois de 40 anos 

dedicados ao ensino, foi nesta casa da aldeia que o 
escritor passou a maior parte dos dias.
Vergílio Ferreira morreu a 1 de Março de 1996. nas 

obras que escreveu ficou o registo de um dos mais 
notáveis escritores portugueses da segunda metade 
do século XX. Entre reflexões existencialistas, dei-
xou palavras de amor, liberdade, felicidade, fé, es-
perança e determinismo. Para trás ficaram inúmeros 
prémios e obras:
“aparição”, (prémio camilo castelo Branco 

—1960), alegria Breve (prémio casa da imprensa 

— 1965), até ao Fim (grande prémio da novela e 
romance da associação portuguesa de escritores), 
na tua Face (novamente prémio da associação por-
tuguesa de escritores) e quatro volumes da “conta 
corrente” (diários). 
Para trás ficou também uma certeza: “Nunca escrevi 

tudo quanto gostaria de ter escrito. a minha vida é 
curta. já prometi que vou entrar no paraíso a escrever 
e vou cumprir”.
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jOEL nETO

REGRESSO A CASA: UM DiáRiO AÇORiAnO

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

AUGUSTO MACHADO
pode eNtrar, que o cão Não pega

TERRA CHÃ, 9 DE MARÇO DE 2014
Leio as memórias de cândido Forjaz, que redento-

ramente me ofereceu a ana Bárbara. Bastam umas 
páginas para voltar um século no tempo e depois con-
tinuar por ele fora. espero uma lição de História – 
nada menos do que isso. uma descoberta.

TERRA CHÃ, 11 DE MARÇO DE 2014
Mais exemplos de como os autores não deviam ter 

de apresentar-se vivos. esta manhã, e perante as sem-
pre pertinentes perguntas de joão almeida, carlos 
Barreto e josé peixoto reduziram praticamente a pó 
os impulsos criativos e as motivações “na especiali-
dade” por detrás do seu novo disco, que cruza a gui-
tarra portuguesa com o jazz. 
o que ouvi da obra pareceu-me muito – mas muito 

– melhor do que a entrevista. não se tratasse da an-
tena 2 e, provavelmente, muitos ouvintes ter-se-iam 
desinteressado.
nenhuma família é tão disfuncional como a de “um 

Quente agosto”, mas os actores são de facto extraor-
dinários. 
É isso, na verdade, que distingue Hollywood pela 

positiva, hoje em dia: os actores. em quase tudo o 
mais que importa, está lá atrás. salvo esforços espo-
rádicos para nos trazer os grandes abismos humanos, 
como aliás o dito “um Quente agosto” representa, 
o resto cinge-se a agonia criativa, vazio intelectual 
e mercantilismo. só os actores continuam os melho-
res – de longe os melhores. Mesmo os mais frágeis 
são fantásticos. Mesmo as raparigas bonitas são, em 
regra, magníficas. E deve ser bem angustiante, para 
todos eles, verem-se obrigados a trabalhar numa in-
dústria que se deixou chegar a este ponto.

TERRA CHÃ, 12 DE MARÇO DE 2014
não sei se é da idade, se se trata apenas de uma fase. 

nove das últimas dez pessoas que me pediram um 
conselho não queriam ouvir um conselho: procura-
vam aplauso. Faz-se o quê – elabora-se uma minuta?

TERRA CHÃ, 13 DE MARÇO DE 2014
independentemente dos méritos e dos deméritos dos 

novos projectos de lei do ps e da coligação psd/cds 
sobre a cobertura de eleições pela televisão, aquilo 
que cada vez mais está em causa, no que ao tema diz 
respeito, é menos a necessidade de regulação do que 
o colossal divórcio entre os portugueses e o exercício 
da democracia.
talvez caiba às televisões, por via dos respectivos 

contratos de concessão, ajudar a obviar ao problema. 
Mas, com ou sem entrevistas e debates televisivos, a 
abstenção é um facto insofismável – e é-o, inclusive, 
num momento como este, em que os portugueses se 
manifestam às centenas de milhar nas ruas, se pro-
nunciam aos milhões sobre política nas redes sociais 
e se expressam vinte e quatro horas por dia sobre a 
situação do país, todos eles (todos nós), nas suas (e 
nossas) conversas de café, por cima das divisórias 
dos escritórios e à própria mesa de jantar.
É isso que os partidos do chamado arco da gover-

nação, e aliás todos os restantes – com e sem assento 
parlamentar –, devem encarar de frente: a sua própria 
incapacidade para mobilizar os portugueses em defe-
sa do bem comum, lembrando-os de que, para além 
de contribuintes, são também cidadãos. tudo o res-
to são pouco mais do que panaceias. como acontece 
com os esforços legislativos em causa.
no fundo, as eleições são pouco atraentes do ponto 

de vista mediático. eram-no em ano de autárquicas, 
são-no em ano de europeias e vão continuar a sê-lo 
em anos de Legislativas e presidenciais. e, embora 
esse julgamento caiba às televisões, com todos os 
potenciais desvios à responsabilidade daí decorren-
tes, não são com certeza elas as responsáveis por essa 
realidade.

TERRA CHÃ, 14 DE MARÇO DE 2014
não é só o que se diz, é também como se diz. Às 

vezes até é só isso mesmo. a frase de Lineker so-
bre Messi (“Messi faz-me perceber a merda que eu 
era”) é o melhor elogio entre futebolistas de que con-
sigo lembrar-me. não por causa do palavrão: porque 
está carregado de autocrítica e porque indicia liber-
dade de espírito. um homem não se sentir obrigado 
a procurar a aprovação dos outros, nem sequer via 
psicologia invertida, dá-lhe uma grandeza intelectual 
totalmente diferente.

TERRA CHÃ, 15 DE MARÇO DE 2014
d. josé policarpo era um grande intelectual, um 

grande democrata e um grande clérigo. podia ter me-
nos fãs (o termo não é inocente) do que eusébio, mas 
não era um representante menos honroso da portuga-
lidade e, provavelmente, merecia tantas horas de tV 
como o pantera negra. 
o que me inquieta, em segundo lugar, é a tendência 

para o monotema que se apossa dos nossos canais 
noticiosos sempre que lhes cheira a lágrima; e é, em 
primeiro, a transformação da morte num espectácu-
lo. Há vinte anos, quando me iniciei no jornalismo 
profissional, fotografar o rosto de um enlutado era 
suficiente deslize para um repórter se envergonhar 
durante meses. 
o que percorremos entre esse grau de prurido e o 

actual de estado de coisas não é apenas a medida da 
degradação do público: é a medida do nosso deses-
pero com a salvação desta indústria – e é também, 
queiramos ou não, a medida de mau gosto, da de-
selegância e da insensibilidade a que sempre estive-
mos dispostos. Só faltava encontrar uma justificação 
plausível.

TERRA CHÃ, 16 DE MARÇO DE 2014
só agora vi “o Lobo de Wall street”, de scorcese. 

e discordo da unanimidade vigente: apesar das gran-
des interpretações e da força que  bebe no livro de 
Belfort, parece-me desequilibrado, vouyeirista e fun-
damentalmente batido. já vimos aquele ritmo antes, 
já vimos aquelas soluções narrativas, já vimos aque-
la montagem, aquela encenação e aquela declinação 
operática. Já tínhamos visto aquele filme – ponto.

Todos os anos o mundo dos reality shows se tor-
na um pouco mais deprimente e todos os anos en-
contramos modo de acondicionar mais esse declí-
nio. Esta, porém, é nova. Kátia Aveiro, irmã de 
Ronaldo a que os tempos de cantora pimba de-
ram notoriedade como “Ronalda”, vai participar 
num reality show espanhol e, de repente, Portugal 
encheu-se de mensagens de boa sorte, tanto de 
cidadãos anónimos como de marcas comerciais. 
Para alguns dos meus compatriotas, Ronalda não 
é só uma oportunista a fazer uns cobres: é a nossa 
representante ao mais alto nível. Devemos ter or-
gulho e, se crentes, rezar por ela. Ainda pode ser 
pior?

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

os idosos e as 
doeNças degeNerativas 

Viver muitos anos é o que todos desejamos, 
mas viver com saúde e em controlo das nos-

sas faculdades, físicas e mentais, ainda é o mais 
desejável. Há cada vez mais idosos que não são 
capazes de gerir a sua pessoa e o seu património. 
Segundo as estatísticas, aqui na mãe pátria, as 
pessoas com o diagnóstico de doenças mentais ou 
que sofrem de demência triplicou nos últimos 10 
anos. 
o problema é de tal maneira grave que fontes judi-

ciais sublinham que, este fenómeno tem a ver com 
a subida do registo de casos de doenças degenera-
tivas associadas ao envelhecimento da população.  
as pessoas de idade que sofrem de problemas de 
demência ou de doença mental, faltando-lhes dis-
cernimento para tomarem decisões sobre a sua vida 
e os seus bens. 
ora, é nesta situação que alguns familiares e/ou 

descendentes se aproveitam para declarar o idoso 
de inabilitação ou seja, a pessoa em causa está in-
capacitada de poder continuar a gerir os seus bens.
Desentendimentos entre filhos e pais ou outros fa-

miliares, sempre os houve - e sempre os haverá. 
Há sempre quem tente interditar ou inabilitar os 

pais com a suposta intenção de antecipar a herança. 
todavia, fontes judiciais indicam que o inverso, às 

vezes, também acontece; citemos alguns exemplos: 
Os filhos de um casal proprietário de 553 mil euros 
depositados em bancos conseguiram levar o pai a 
assinar, à revelia da mãe e perante uma notária, uma 
doação de todo o seu dinheiro. 
edgard soares, o pai, entretanto falecido, sofrera 

um aVc, encontrava-se física e mentalmente debi-
litado há vários anos e veio a ser declarado interdito 
numa ação proposta pelo Ministério público. antes 
disso, e já depois de se apoderarem do dinheiro, os 
filhos tinham tentado inabilitar a mãe e até interná-
-la de uma forma compulsiva, com base num pare-
cer de um psiquiatra relativo a uma suposta doença 
bipolar. 
entretanto, a mãe, rosa gonçalves soares, de 80 

anos, lutou contra os filhos, submetendo-se a várias 
perícias de cinco especialistas que concluíram pela 
sua sanidade. 
este caso, em particular, tem dado que falar, por-

que a mãe apresentou queixa-crime contra os filhos, 
paulo e carla, que foram pronunciados para julga-
mento por crime de burla.
alguém ainda se lembra do caso da dona do impé-

rio da cosmética L´orÉaL? a terceira maior fortu-
na da França, tornou-se um caso muito conhecido a 
nível internacional. 
em outubro de 2011, Liliane Bettencourt, então 

com 88 anos de idade, foi declarada interdita. por 
decisão judicial, o património – avaliado em 16 mil 
milhões de euros – passou a ser gerido por uma fi-
lha e netos. um exame médico atestou que Liliane 
Bettencourt sofria de doença de alzheimer “mode-
radamente grave” e “demência associada”. 
A filha, Françoise, alegou em tribunal que pessoas 

próximas da mãe estariam aproveitar-se da incapa-
cidade da sua mãe para se apoderarem da fortuna 
da família. 
referia-se, em especial, a um amigo íntimo da 

mãe, fotógrafo de mais de 60 anos que, em 13 anos, 
recebeu doações no valor de mil milhões de euros, 
em imóveis, seguro de vida, quadros de Matisse, 
Mondrian e picasso, entre vários outros presentes. 
Enfim, a lista é longa de pessoas que se aproveitam 

da debilidade dos nossos idosos, aqueles que, com a 
idade vão perdendo o raciocínio. Muitos sentem-se 
abandonados pelos seus familiares. 
infelizmente, são pessoas  sem forças físicas e 

mentais para se defenderem ou poderem gerir os 
seus bens – e, logo, não falta  quem se aproveite 
da fragilidade dos nossos idosos, os vulneráveis e 
indefesos...
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HéLiO BERnARDO LOPES

jORGE CORREiA
e agora?

Escrevo estas palavras horas após o primeiro Ministro 
de portugal, passos coelho, ter anunciado em direto 

uma saída limpa do programa de assistência financeira 
da troika. correndo o risco de me repetir e de repetir este 
assunto tratado por muitos, não posso evitar de voltar a 
insistir na essência em vez da forma, num assunto que 
tão acaloradamente vem servindo mais uma vez de ra-
zão para duelos políticos, duelos intelectuais e até mes-
mo duelos de ignorância. antes de mais temos que de-
finir “saída limpa”: esta saída marca o fim do programa 
de assistência que havia sido negociado entre portugal 
(governo português) e a troika (Fundo Monetário inter-
nacional, Banco central europeu e comissão europeia). 
o total negociado havia sido de 78 mil milhões de euros 
distribuídos por várias tranches dependentes do acom-
panhamento e consequentes cumprimentos das diversas 
diretivas que seriam dadas a portugal. a palavra “limpa” 
significa que a partir do próximo 17 de Maio Portugal 
pode e deverá aceder aos mercados de empréstimo pe-
los seus próprios meios, sem linha de crédito para cobrir 
eventuais riscos de financiamento. Por outro lado conti-
nuaremos com visitas semestrais por parte da troika que 
acompanhará a evolução da situação de acordo com uma 
carta de intenções que portugal assinará com a troika. 
este acompanhamento visa sobretudo garantir que portu-
gal tem condições para pagar o que deve. Quanto à dívida 
em si, portugal começará já a pagar a partir do próximo 
ano, ao FMi até 2024 a começar no próximo ano, e a 
parte europeia do empréstimo será paga por um período 
de 34 anos! em ambos os casos, as entidades externas en-
volvidas farão uma vigilância apertada durante a vigência 
dos respectivos períodos de pagamento da dívidas. Veja 
o amigo leitor como uma brincadeira de gasto excessivo 
para além das possibilidades do país resultou num peso 
adicional que se prolongará por uma geração de portu-
gueses ativos. tudo isto são os aspetos práticos que enco-
brem algo mais profundo: mudança de mentalidade. esta 
mudança de mentalidade é urgente em todos os quadran-
tes da vida portuguesa, em todas as forças políticas, em 
todos os empresários, em todos os trabalhadores, em to-
dos os pensionistas, em cada português. Qualquer pessoa, 
família, empresa ou país jamais pode ter despesas fixas ou 
quase fixas de 110 se só ganha 100, principalmente não 
se tem perspectivas reais de ganhar a muito breve trecho 
mais do que os 110 que despende! infelizmente este é um 
princípio que foi cultivado durantes muitos anos, princi-
palmente nas últimas décadas, e que agora dá os seus re-
sultados principalmente nos países mais vulneráveis. os 
dinheiros emprestados por essas décadas fora, em vez de 
colocados em investimentos que trouxessem mais valor 
e competitividade foram mal investidos, em último lugar 
trazendo mais despesa do que rendimento. portugal viria 
a encontrar-se em situação caricata pois para manter o 
seu funcionamento (salários da função pública, máquina 
do estado, etc.) tinha que pedir empréstimos. Hoje, por 
exemplo, os pensionistas, se quiserem ver as suas pen-
sões atualizadas só há uma via: aumento de impostos, e 
todos sabemos que eles se encontram num nível estra-
tosférico em portugal. no meio de tudo isto ainda não vi 
qualquer político do passado retratar-se, ou pelo menos 
deitar um olhar sincero ao passado e identificar os erros 
cometidos. uns atrás dos outros acusam-se mutuamente 
em vez de olharem para eles mesmos e identificarem o 
erro que cometeram pois em nada inverteram a situação, 
antes pelo contrário. Lamento profundamente que os 
media em geral passem um pouco ao lado desta questão. 
algum tempo atrás ouvi de um professor de conceituada 
universidade portuguesa referir que um dos problemas 
de base de portugal é a falta de uma elite capaz de proje-
tar uma visão para o país e de mobilizá-lo. eu julgo que 
essa elite existe, mas apresenta uma extrema deficiência 
de educação que não lhe permite fazer face a esse desafio 
e podemos confirmar isso junto das classes políticas em 
particular. Estamos portanto não só perante um desafio 
económico mas acima de tudo perante um desafio hu-
mano, desafio este que a não ser reconhecido, aceite e 
ultrapassado pelos Portugueses, dificilmente lhes poderá 
restituir a soberania sobre a sua economia, sobre as suas 
finanças e sobretudo sobre as suas vidas.

a muitos Fica Bem

Mesmo os que o 25 de Abril apanhou a dormir, 
estavam a dormir revolucionariamente.

a celebração dos 40 anos do 25 de abril descobriu 
um número surpreendente de revolucionários. gente 
que revela agora ter estado na clandestinidade, embo-
ra tenha mantido o facto clandestino durante quatro 
décadas. ou que diz ter conspirado contra a ditadura, 
apesar de a conspiração ter permanecido secreta até 
hoje. todos se arriscaram pela liberdade. todos leva-
ram a cabo uma actividade bastante subversiva, que os 
coloca apenas um degrau abaixo de salgueiro Maia, 
na luta para derrubar o fascismo (eu digo fascismo. 
isso do autoritarismo conservador é uma mariquice 
moderna). Todos distribuíram panfletos, compraram 
discos em segredo, uma vez deram boleia a um anti-
-fascista (o anti-fascismo, curiosamente, resistiu me-
lhor que o fascismo. o anti-autoritarismo conservador 
nunca pegou). Mesmo os que o 25 de abril apanhou a 
dormir, estavam a dormir revolucionariamente. chega 
a parecer estranho que, num país em que toda a gente 
amava a liberdade, a ditadura tenha conseguido durar 
quase 50 anos. nem uma pessoa confessa que até esta-
va bastante bem instalada na vida e que nada a movia 
contra o estado novo. com excepção, talvez, de ca-

vaco silva. Honra lhe seja feita, porque não pretende 
convencer ninguém de que é apreciador da liberdade 
e da democracia.
Como é evidente, fico à margem de todas estas con-

versas. infelizmente, nasci três dias depois do 25 de 
abril, e não tenho um passado de luta e resistência 
para apresentar. ou, pelo menos, era o que eu pensava. 
as histórias que tenho ouvido inspiraram-me a criar a 
minha própria narrativa de combate ao fascismo, toda 
ela verdadeira. ora escutem. passei os nove meses que 
antecederam o 25 de abril na clandestinidade. e, tam-
bém, preso. na solitária. a cela era húmida, escura, e a 
comida parecia-me já ter sido mastigada. resisti como 
pude a essa longa noite de fascismo e, quando o 25 de 
abril chegou, foi como se eu tivesse nascido. a festa 
foi bonita, mas o fascismo mostrou a sua feia carranca 
até ao fim: mesmo à saída da prisão, ainda fui agredi-
do, com umas palmadas. e confesso que chorei. Mais 
de choque e raiva do que de dor, mas chorei. escuso 
de dizer que a minha vida, após o 25 de abril, não tem 
nada a ver com o que era antes. É uma diferença radi-
cal, do dia para a noite. Foi como se tivesse finalmente 
aberto os olhos. portanto, e à semelhança de tanta gen-
te que, 40 anos depois, descobriu que lutou e sofreu 
pela liberdade, também eu passo a ter uma história im-
pressionante de resistência ao fascismo.
jovens de hoje, desfrutem à vontade da liberdade 

pela qual eu lutei. não têm nada que agradecer.

RiCARDO ARAújO PEREiRA

a realidade à vista de todos

nesta recente entrevista de Mário Soares ao 
i, já perto do seu fim, o antigo Presidente da 

República mostra-se crente de que o PS não se co-
ligará com o PSD, que é uma realidade para mim 
diametralmente oposta, embora logo tenha dito 
que não tem certezas. Simplesmente, a clarifica-
ção desta questão surgiu num ápice.
Hoje mesmo, em plena sexta-Feira santa, aí nos sur-

giu a notícia para mim desde sempre evidente: socia-
listas admitem Bloco central, mas sem passos coe-
lho. e a notícia de pronto acrescenta: Vítor ramalho 
defende referendo interno se ps quiser fazer alianças. 
Muito sinceramente, de imediato me levantei do lugar 
em que estava, ligando a certo amigo meu, a quem 
logo disse: com que então, lá ganhei um jantarete...
nunca duvidei, por um só minuto, de que a vitória de 

pedro passos coelho sobre josé sócrates, apoiada que 
foi pelo silêncio de tanta gente de topo do ps, tinha 
como finalidade deixar que o PSD, uma vez no poder, 
pusesse um fim no Estado Social, que foi o que veio a 
ver-se depois. Viu-se isso e viu-se também a completa 
ausência de garantias do ps, de seguro e de todos os 
restantes, de que tal situação viria a ser invertida. cla-
ro que Mário soares, que sempre apoiou pedro passos 
coelho ao início – era o tal jovem simpático e com 
quem se podia dialogar –, sabe muitíssimo bem que o 
ps se irá coligar com o psd, prosseguindo a governa-
ção à luz do lamentável espólio político-social deixa-
do pela atual Maioria-governo-presidente. uma coisa 
é o que se imagina, ou deseja, e até nem se diz, outra 
o que depois se vai fazer se, por um acaso, se che-
gar ao poder. o argumento suportado na ausência de 
pedro passos coelho no governo – na sua liderança 
ou como número dois – é mera conversa para entreter 
tolos. nessa altura, pedro passos coelho terá já des-
truído o estado social, pelo que de pronto sairá para 
voos muitíssimo mais altos. Quem se lhe seguir, nem 
por um segundo pensará em mudar as coisas, porque o 
estado destas estará já no lugar que se imaginou e para 
o qual se foi ajudando à luz de uma no cravo, outra na 
ferradura.
interessante é ouvir Vítor ramalho exigir um refe-

rendo interno, como que fazendo-se de parvo. Mas 

será que Vítor ramalho não sabe que a máquina in-
terna do ps está dominada pela liderança do partido? 
portanto, perante uma proposta, aparentemente supor-
tada numa necessidade urgente do país e na brandi-
da conquista pela saída de pedro passos coelho, qual 
poderá ser o resultado? um sim à moda maoista, ob-
viamente! em complemento, a notícia também refere 
que entre os sociais-democratas, o Bloco central já 
é defendido sem complexos. uma realidade que nos 
permite perceber como, ao menos no seio do psd, se 
estão a tirar as conclusões sobre o Manifesto dos 74, 
nas suas versões nacional e estrangeira. e que também 
nos permite perceber a reação de muita gente da cip 
face à assinatura de antónio saraiva, para mais ao lado 
de Francisco Louçã. Mas o espanto atinge-nos a todos, 
desde que verdadeiramente independentes: carlos cé-
sar já defende que perante um obstáculo à esquerda o 
ps deverá procurar uma plataforma de comprometi-
mento com o psd para obter um governo sólido. ana 
gomes segue-lhe o rasto. Mas esquecem-se do que há 
dias referiu diogo Freitas do amaral: uma coligação 
ps/pcp. para carlos césar, ana gomes e os membros 
do ps, vai na volta, e Freitas já se deverá ter trans-
formado num comunista. será que sempre o terá sido, 
mesmo já de antes de abril? Vítor ramalho é até mui-
to interessante, ao dizer-nos este miminho: com este 
psd nunca aceitaria uma coligação, não é possível. 
Vítor parece não perceber – faz-se de parvo – que os 
portugueses não têm nenhum interesse nisso, porque 
o que querem do ps é que este ponha em funciona-
mento o que sempre disse ser o seu ideário: saúde, 
educação e segurança social. se o ps, seja com quem 
for, repuser estas realidades, como sempre defendeu, 
os portugueses aplaudirão e não esquecerão, seja com 
pedro passos coelho ou com qualquer outro. Mas vai 
o ps operar essa mudança para o que sempre disse se-
rem os seus valores? claro que não! só um tolo não 
enxerga tal...
Por fim, deixo ao leitor um pedido: guarde este texto, 

e procure-o no dia das eleições que aí vêm. e nas se-
guintes, claro está. e verá que o ps, de seguro ou de 
um outro qualquer, lá irá apoiar Barroso ou Marcelo 
para Belém. É a História da iii república que no-lo 
indica: a direita grita, o ps obedece. de resto, caro lei-
tor, parece que, ao nível europeu, também a área do ps 
vai ficar pelo caminho. E não teria de ser assim? Não 
apoia Mário soares Manuel Valls? portanto,...
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proFissão soleNe de Fé
A Profissão Solene de Fé, é uma celebração do 

percurso da Catequese dos fiéis da Igreja Ca-
tólica e que ocorre sensivelmente por volta dos 14 
ou 15 anos das crianças. Actualmente creio que 
essa etapa está relacionada com o 9º ano de cate-
quese.

A Profissão de Fé, em traços gerais, pretende ser 
uma confirmação ou o consentimento próprio, livre e 
individual de cada cristão face aos compromissos an-
tes assumidos pelos pais e pelos padrinhos aquando 
do sacramento do Baptismo. 
será assim o renovar do compromisso, o professar 

da sua própria fé perante deus, perante si próprio e 
perante a comunidade. por isso, um rito fundamental 
da celebração é o credo, em que todos juntos, mas 
em nome individual, cada participante compromete-
-se a renunciar ao mal simbolizado por satanás e de-
pois profere e exclama a sua crença na fé em deus e 
na sua igreja.
esta celebração nos dias de hoje continua a ser im-

portante e regra geral é motivo de festa na comunida-
de paroquial e nas famílias e para além da componen-
te cerimonial, dá lugar a um grande banquete.

neste sentido, a igreja santa cruz em Montreal or-
ganizou domingo, dia 4 de maio de 2014, uma gran-
de cerimónia no qual 14 jovens fizeram a Profissão 
solene de Fé.

Tania Araújo Domingues, Wilson Assunção, jes-
sica Branco Lopes, Alexandre dos Santos, Marco 
dos Santos, Catarina dos Santos Pereira, Ana Fi-
lipa Falcão, Marie-K Gomes, Cassandra Linhares 
Furtado, Ricardo Marinho de jesus, Kevin Ma-
teus Vinagre, Samuel Mendes nunes, Lucas Silva, 
Ricardo Torcato. Parabéns.
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mAjor leAgue soccer (usA)

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Sporting KC 8 4 2 2 11 6 14
2-NE Revolution 9 4 2 3 9 10 14
3-NY Red Bulls 10 3 5 2 14 12 14
4-Columbus Crew 8 3 3 2 10 9 12
5-DC United 8 3 2 3 12 11 11
6-Houston Dynamo 9 3 2 4 12 14 11
7-Toronto FC 7 3 0 4 7 9 9
8-Philadelphia U. 10 1 5 4 10 13 8
9-Impact Montréal  8 1 3 4 7 14 6
10-Chicago Fire 8 0 6 2 12 14 6

grupo este

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Seattle Sounders 9 6 1 2 20 13 19
2-Real Salt Lake 9 4 5 0 16 10 17
3-FC Dallas 9 5 1 3 18 15 16
4-Colorado Rapids 8 4 2 2 10 9 14
5-Vancouver W. 9 3 4 2 15 12 13
6-LA Galaxy 6 2 2 2 7 5 8
7-Portland Timbers 9 1 5 3 12 15 8
8-SJ Earthquakes 7 1 3 3 8 10 6
9-Chivas USA 9 1 3 5 9 18 6

grupo oeste

sábado, 3 maio 2014
toronto fc 1-2 New England

vancouver 3-2 san jose
chicago 2-3 real salt lake
colorado 1-0 los Angeles

seattle 2-1 philadelphia
chivas usA 1-4 Houston

portland 3-2 D.c. 

Dimanche, 4 maio 2014
fc Dallas 0-1 New york

Kansas city 2-0 columbus

reSultAdoS
Quarta-feira, 7 maio 2014
20:00 Houston - columbus
22:00  seatle - fc Dallas
22:30 san jose - colorado
sábado, 10 maio 2014
16:00 philadelphia - D.c.
16:00 montreal - Kansas city
19:00 New york - chicago
19:30 columbus - vancouver
22:30 san jose - fc Dallas
Domingo, 11 maio 2014
14:30  portland -los Angeles
15:00 colorado - chivas usA
18:00 New England - seattle
19:00 Houston - real salt lake

8ª jornAdA

 p j v E D
1-manchester city 80 36 25 5 6
2-liverpool 80 36 25 5 6
3-Chelsea 79 37 24 7 6
4-Arsenal 76 37 23 7 7
5-Everton 69 37 20 9 8
6-Tottenham 66 37 20 6 11
7-Manchester U. 60 36 18 6 12
8-Southampton 55 37 15 10 12
9-Newcastle 49 37 15 4 18
10-Stoke City 47 37 12 11 14
11-Crystal Palace 43 36 13 4 19
12-West Ham 40 37 11 7 19
13-Swansea City 39 37 10 9 18
14-Aston Villa 38 36 10 8 18
15-Hull City 37 36 10 7 19
16-West Bromwich 36 36 7 15 14
17-Sunderland 35 36 9 8 19
18-Norwich City 33 37 8 9 20
19-Fulham 31 37 9 4 24
20-Cardiff City 30 37 7 9 21

Inglaterra
PremIer league

cAmpeonAtos europeus - clAssificAção

 p j v E D
1-Atlético madrid 88 36 28 4 4
2-barcelona 85 36 27 4 5
3-Real Madrid 83 35 26 5 4
4-Athletic 68 36 20 8 8
5-Sevilla 60 36 17 9 10
6-Real Sociedad 57 35 16 9 10
7-Villarreal 53 36 15 8 13
8-Celta de Vigo 46 36 13 7 16
9-Valencia 46 36 12 10 14
10-Levante 45 36 11 12 13
11-Rayo Vallecano 43 36 13 4 19
12-Espanyol 41 36 11 8 17
13-Málaga 41 36 11 8 17
14-Elche 39 36 9 12 15
15-Granada 37 35 11 4 20
16-Almería 36 36 10 6 20
17-Getafe 36 36 9 9 18
18-Osasuna 35 36 9 8 19
19-Valladolid 35 35 7 14 14
20-Real Betis 22 36 5 7 24

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-paris sg 83 35 25 8 2
2-monaco 75 35 22 9 4
3-Lille 68 36 19 11 6
4-Saint-Étienne 63 36 18 9 9
5-Lyon 58 36 16 10 10
6-Marseille 56 36 15 11 10
7-Bordeaux 51 36 13 12 11
8-Stade de Reims 48 36 12 12 12
9-Lorient 46 36 12 10 14
10-Toulouse 46 36 11 13 12
11-Nantes 45 36 12 9 15
12-Bastia 45 36 12 9 15
13-Montpellier 42 36 8 18 10
14-Nice 42 36 12 6 18
15-Rennes 40 35 9 13 13
16-Guingamp 38 35 10 8 17
17-Évian TG 38 36 9 11 16
18-Sochaux 37 36 9 10 17
19-Valenciennes 29 36 7 8 21
20-AC Ajaccio 20 36 3 11 22

França
lIgue 1

 p j v E D
1-juventus 93 35 30 3 2
2-roma 85 36 26 7 3
3-Napoli 69 35 20 9 6
4-Fiorentina 61 35 18 7 10
5-Internazionale 57 36 14 15 7
6-Torino 55 36 15 10 11
7-Parma 54 36 14 12 10
8-Milan 54 36 15 9 12
9-Hellas Verona 53 36 16 5 15
10-Lazio 53 36 14 11 11
11-Atalanta 47 35 14 5 16
12-Sampdoria 44 36 12 8 16
13-Udinese 42 36 12 6 18
14-Genoa 41 36 10 11 15
15-Cagliari 39 35 9 12 14
16-Chievo 30 36 8 6 22
17-Bologna 29 36 5 14 17
18-Sassuolo 28 35 7 7 21
19-Catania 26 36 6 8 22
20-Livorno 25 36 6 7 23

ItálIa
serIe a

 p j v E D
1-b. münchen 87 33 28 3 2
2-b. Dortmund 68 33 21 5 7
3-Schalke 04 61 33 18 7 8
4-B. Leverkusen 58 33 18 4 11
5-VfL Wolfsburg 57 33 17 6 10
6-B. M’gladbach 55 33 16 7 10
7-FSV Mainz 05 50 33 15 5 13
8-FC Augsburg 49 33 14 7 12
9-TSG 1899 41 33 10 11 12
10-Hertha BSC 41 33 11 8 14
11-Hannover 96 39 33 11 6 16
12-W. Bremen 39 33 10 9 14
13-E. Frankfurt 36 33 9 9 15
14-SC Freiburg 36 33 9 9 15
15-VfB Stuttgart 32 33 8 8 17
16-Hamburger SV 27 33 7 6 20
17-FC Nürnberg 26 33 5 11 17
18-E. Braunschweig 25 33 6 7 20

alemanha
BundeslIga

o 25 de aBril que o FuteBol Não teve

40 anos depois o futebol fracassou no essen-
cial: ser capaz de incluir a maioria, de lhe 

proporcionar divertimento, distração, mas tam-
bém passar valores. A culpa não foi do 25 de abril, 
claro.
aliás, apesar do 25 de abril, o futebol não se des-

ligou do poder. pelo contrário. pelo menos três das 
quatro décadas foram passadas em ruidoso convívio, 
políticos de braço dado com os dirigentes desporti-
vos. Às vezes, os políticos como dirigentes desporti-
vos. durante muito tempo foi assim 
que o futebol aparentou crescimen-
to. Havia sempre dinheiro.
por causa da crise, os últimos anos 

foram menos alegres, mas nem por 
isso os presidentes de câmara e os 
ministros abandonaram as tribu-
nas de honra dos estádios grandes, 
aqueles que aparecem na televisão.
a televisão, por falar nela, alterou 

muito a forma de consumo do fute-
bol. nunca se viu tanta bola como 
hoje. nunca se assistiu a tanta con-
versa sobre futebol como hoje.  o 
futebol tornou-se o produto mais 
consumido, deu origem a canais te-
máticos. parece inesgotável. pode 
ser analisado de um ponto de vista 
tático, divertido, ligeiro ou crispa-
do. servido a partir do trabalho do 
árbitro ou da opção do treinador.
apesar desta força da televisão, a 

Liga portuguesa ainda não conse-
gue que todos os jogos passem em 
direto na tv. em portugal, existe o 
futebol dos três grandes e futebol 
dos outros, os que estão por ali para 
quebrar a monotonia de um campeonato entre Benfi-
ca, sporting e Fc porto. apesar do relativo sucesso 
internacional de seleção e clubes, o futebol português 
é um produto difícil de exportar. talvez porque nin-
guém olhe para ele como um produto.
como há 40 anos, estranhamente os jogadores pare-

cem seres pouco livres.
na década de 70, antes do 25 de abril, os jogadores 

eram propriedade dos clubes, que podiam mantê-los 
exercendo a lei da opção ( vale a pena ler mais sobre 
isto). Hoje pertencem a fundos de investimento (deli-
cioso eufemismo) de donos misteriosos, pessoas cujo 
rosto não conhecem mas que ditam o seu futuro. os 
clubes impedem os jogadores de comunicar, amarra-
dos a regulamentos internos que ninguém aceitaria 

em outra profissão.  40 anos depois, nem se pode di-
zer que os jogadores vivam muito melhor, em por-
tugal. o principal campeonato encheu-se de estran-
geiros, o que sucede um pouco por todo o mundo e 
seguramente não por culpa do 25 de abril. ainda não 
há futebolistas com dois empregos, mas os salários, 
em média, são baixos e o futuro sombrio. Muitos 
jogadores emigraram para destinos pouco atraentes 
como Chipre, Roménia e Grécia. O mesmo fizeram 
os treinadores, muitos deles para países árabes.
nestes 40 anos, os dirigentes foram vezes de mais 

incompetentes. não me lembro de um que ousasse 

distinguir-se pelo desportivismo e preocupação com 
o bem comum. nem um. sem formação, limitam-se 
a pensar na melhor forma de derrotar o adversário.
como foi possível observar durante estas décadas, 

os métodos utilizados foram muitas vezes condená-
veis e conduziram ao estado atual, em que a rivalida-
de foi substituída pelo ódio. e em que os presidentes 
dos principais clubes, apoiados em poderosas máqui-
nas de comunicação e na fragilidade dos jornalistas, 
reclamam para si o papel principal no jogo.
Enfim, os dirigentes desporivos são o que são. Tal-

vez nem fosse possível esperar mais, como de resto 
estão a demonstrar neste degradante processo que 
envolve a Liga e o presidente que elegeram, Mário 
Figueiredo. cada sócio, cada adepto saberá o que re-

LUiS SOBRAL
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clamar. 
já aos políticos é legítimo exigir. Muitas vezes por 

interesses eleitoralistas, permitiram que os grandes 
clubes ficassem ainda mais fortes. Falharam no des-
porto escolar, falharam no apoio a tudo o que não é 
futebol profissional, falharam na educação desportiva 
dos mais novos. em quatro décadas, ainda não houve 
um governo que realmente entendesse o papel que o 
desporto deve ter numa sociedade como a nossa. 
como a cultura, o desporto tem sido uma jóia relu-

zente que se coloca na lapela nos dias festivos e se 
guarda na mais funda das gavetas, logo a seguir. o 
futebol, esse espera um 25 de abril que demora.
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1-Moreirense 75 40 20 15 5 63 24
2-FC Porto B 71 40 21 8 11 55 40
3-Penafiel	 69	 40	 17	 18	 5	 44	 22
4-Benfica	B	 66	 40	 19	 9	 12	 74	 54
5-Sporting B 66 40 19 9 12 59 49
6-Desp. Aves 65 40 18 11 11 40 32
7-Portimonense 64 40 18 10 12 55 45
8-Chaves 63 40 18 9 13 55 54
9-Tondela 59 40 16 11 13 40 35
10-Ac. Viseu 54 40 16 6 18 41 38
11-Farense 54 40 14 12 14 43 42
12-U. Madeira 51 40 14 9 17 48 43
13-Beira-Mar 50 40 13 11 16 41 45
14-Feirense 48 40 10 18 12 38 43
15-Leixões 46 40 13 7 20 41 55
16-Trofense 46 40 11 13 16 36 60
17-Santa Clara 44 40 12 8 20 36 45
18-SC Braga B 44 40 12 8 20 45 56
19-UD Oliveirense 44 40 12 8 20 53 73
20-Sp. Covilhã 44 40 12 8 20 32 49
21-Marítimo B 42 40 11 9 20 37 54
22-Atlético CP 40 40 9 13 18 32 50

  P J V E D GM GS

1-Benfica	 74	 29	 23	 5	 1	 57	 16
2-Sporting 67 29 20 7 2 54 19
3-FC Porto 58 29 18 4 7 55 24
4-Estoril Praia 51 29 14 9 6 41 26
5-Nacional 45 29 11 12 6 43 32
6-Marítimo 38 29 10 8 11 39 44
7-SC Braga 37 29 10 7 12 39 36
8-V. Setúbal 36 29 9 9 11 38 40
9-Académica 34 29 8 10 11 21 33
10-V. Guimarães 32 29 9 5 15 29 35
11-Rio Ave 32 29 8 8 13 21 34
12-Arouca 31 29 8 7 14 28 41
13-Gil Vicente 28 29 7 7 15 22 37
14-Belenenses 25 29 5 10 14 18 33
15-P. Ferreira 24 29 6 6 17 26 55
16-Olhanense 24 29 6 6 17 20 46

  P J V E D GM GS

Nacional 1-1 sporting
Benfica 1-1 V. Setúbal
rio Ave 0-0 p. ferreira

Olhanense 2-1 fc porto
Arouca 1-0 gil vicente

Académica 0-0 guimarães
Estoril praia 1-1 belenenses

sc braga 1-1 marítimo

reSultAdoS

Chaves 3-2 Portimonense
Ac. Viseu 0-1 Santa Clara

Farense 1-0 Trofense
Tondela 1-2 Desp. Aves
Sp. Covilhã 1-0 Leixões

UD Oliveirense 3-2 Atlético CP
Feirense 2-2 Beira-Mar
U. Madeira 1-2 Penafiel

Marítimo B 1-1 Moreirense
Sporting B 1-1 Benfica B

FC Porto B 3-2 SC Braga B

reSultAdoS PróximA jornAdA
Trofense - Chaves   10/05
Desp. Aves - Ac. Viseu   10/05
SC Braga B - Sporting B  11/05
Portimonense - UD Oliveirense  11/05
Santa Clara - Sp. Covilhã   11/05
Leixões - U. Madeira   11/05
Atlético CP - FC Porto B   11/05
Beira-Mar - Farense  11/05
Penafiel - Feirense   11/05
Moreirense - Tondela   11/05
Benfica B - Marítimo B   11/05

Belenenses - Arouca 10/05  11:00
P. Ferreira - Académica 10/05  11:00
V. Setúbal - Olhanense 10/05  11:00
Guimarães - SC Braga 10/05  11:00
FC Porto - Benfica  10/05  13:00
Sporting - Estoril Praia  11/05  11:00
Gil Vicente - Nacional 11/05  11:00
Marítimo - Rio Ave  11/05  11:00

* Hora de montreal

30ª jornAdA

ligA doS cAmPeÕeS

tAÇA de PortugAl - FinAl
Domingo 18 maio 2014 - 12h15

bENfIcA vs rIO AvE

mEIAs-fINAIs
Atlético Madrid - Chelsea          0-0        3-1
Real Madrid - München          1-0        4-0

fINAl
sábADO 24 mAIO 2014 - 19H45

rEAl mADrID vs AtlétIcO mADrID
ueFA euroPA leAgue

QuArtOs-DE-fINAl 1ª mão       2ª mão
Lyon - Juventus           0-1        1-2
AZ Alkmaar - Benfica          0-1        0-2
FC Basel - Valencia          3-0        0-5
fc porto - Sevilla          1-0        1-4
mEIAs-fINAIs
Benfica - Juventus          2-1        0-0
Sevilla - Valencia           2-0        1-3
fINAl
sEvIllA - bENfIcA  Quarta 14 maio 2014 - 14h45

vítor pereira aBaNdoNa al ahli
Vítor Pereira já não é o 

treinador do Al Ahli. O 
clube de jeddah, cidade da 
Arábia Saudita, contratou 
o técnico pouco depois da 
conquista do segundo título 
nacional consecutivo no FC 
Porto, no final da época pas-
sada, mas as coisas não cor-
reram da melhor forma.
O Al Ahli ficou em terceiro 

lugar do campeonato, falhan-
do o objetivo do título. re-
centemente, o al ahli perdeu 
a final da Taça, por 3-0, com o 
al shabab, em partida realiza-
da no estádio que será a casa 

do clube.
no al ahli atuam o ex-bra-

carense Márcio Mossoró e o 
ex-estorilista Luís Leal. o ex-
-benfiquista Bruno César saiu 

no decorrer da época, para in-
gressar no palmeiras. 
Vítor pereira tinha mais um 

ano de contrato com o al ahli.

aNdré gomes: o BeNFica 
tamBém grita golo em português
quem achava que não 

havia mais nada de in-
teressante a acrescentar ao 
título do Benfica em 2013/14, 
já matematicamente confir-
mado, pode acrescentar o 
minuto 60 do encontro com 
o V. Setúbal.
andré gomes pegou na bola, 

tabelou com cardozo, entrou 
na área e colocou o Benfica na 
frente. o golo foi bom, mas, 

acima de tudo, foi português. 
não é um dado tão pouco im-
portante como, à primeira vis-
ta, parece.
É que o Benfica arriscava ser 

o primeiro campeão da histó-
ria sem qualquer golo portu-
guês. em 28 jogos na Liga, o 
Benfica fez 56 golos, o melhor 

ataque. ao 29º chegou o pri-
meiro que fala como o povo 
de Lisboa. ou do porto, de 
Faro, Bragança ou das ilhas. o 
Benfica também grita golo em 
português.
a culpa é do «menino», a al-

cunha carinhosa que jorge je-
sus lhe deu quando começou 
a dar-lhe minutos na equipa 
principal, na temporada pas-
sada. depois de ter parecido 

condenado ao esquecimento a 
dada altura da época, quando 
era notícia pelos jogos em que 
entrava nos descontos ou perto 
disso, andré gomes surge em 
força na reta final. 
Os números de André
Gomes em 2013/14
o golo (golaço!) marcado ao 

FC Porto na meia-final da Taça 
de Portugal deu-lhe confiança. 
os minutos, agora em doses 
bem mais reforçadas, fizeram 
o resto.
andré gomes surge no me-

lhor momento da época quan-
do, por ventura, o Benfica 
mais precisa. a época é longa, 
o desgaste acumula e é preci-
so soluções. o jovem médio 
português mostra que pode ser 
uma. sossega jesus e os adep-
tos. chama a atenção de…
paulo Bento?
até ao momento participou 

em seis jogos da Liga. desses, 
em três (rio ave, Marítimo e 
sp. Braga) entrou nos descon-
tos. contra o paços de Ferreira 
jogou os descontos e mais dois 
minutos.
a primeira titularidade veio 

apenas no jogo do título, com 
o olhanense, precisamente de-
pois do lance de génio contra 
o Fc porto. este domingo, no-
vamente titular. e agora com 
golo.
Faltou a vitória para o final 

de tarde ser perfeito. Mas fi-
cou o registo para a história: 
o campeão português tem 
sempre golos de portugue-
ses. O registo segue intacto 
por culpa de André Gomes. 

v.guimarães: paulo oliveira
pré-coNvocado por paulo BeNto

Paulo Oliveira está pré-
-convocado para o Mun-

dial 2014, que terá lugar no 
Brasil. O central do Vitória 
de Guimarães voltou a mere-
cer a atenção do selecciona-
dor nacional, que já o havia 
pré-convocado para o encon-
tro com o Camarões. 
na altura, recorde-se, o cen-

tral acabaria por não integrar a 
convocatória final para o jogo 
amigável da equipa das qui-
nas.
paulo oliveira, de 22 anos, 

totaliza um golo marcado em 

38 jogos oficiais que tem com 
a camisola vitoriana, esta tem-

porada.

tAÇA dA ligA - FinAl
Quarta 7 maio 2014 - 15h30

rIO AvE vs bENfIcA
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PEDRO BARBOSA

araújo: o mágico azul-e-BraNco
Um dos mais eficientes rematadores da his-

tória do FC Porto e da Selecção nacional. 
interior direito, o melhor marcador do Campeo-
nato nacional da Primeira Divisão, em 47-48, 
com 36 golos, em 26 jogos.
chegou ao porto com 19 anos para o campeona-

to 1942-1943, jogou ainda ao lado da famosíssimo 
artur de sousa (pinga) até 1946, mas os pontos al-
tos da sua carreira ocorrem em 1947 e 1948.
Na primeira vitória oficial de Portugal sobre a 

espanha, a 26 de janeiro de 1947, no estádio na-
cional, recentemente inaugurado, araújo marcou 
2 golos com brilhante exibição sendo recebido em 
alvoroço, pelo povo da sua terra natal, com fogue-
tes, banda de música e homenageado pela câmara 
Municipal de paredes.
em 6 de Maio de 1948, o Fc porto venceu por 

3-2, no estádio do Lima, o arsenal de Londres, 
campeão de inglaterra e considerada, de longe, a 
melhor equipa da europa, para muitos a melhor 
equipa de futebol a nível internacional.
Dias antes, a 3 de Maio, o Arsenal vencera o Benfi-

ca, em Lisboa, por expressivos 4-0. consta que em 
Lisboa teriam dito a elementos do arsenal: se aqui 
venceram por 4-0, no porto vencerão por mais. o 
Fc porto só tem um jogador importante, o araújo.
pois, mas o porto aos 30 minutos da 1ª parte ven-

cia por 3-0. Quando araújo marcou o 1º golo, aos 
nove minutos, Quádrio raposo, locutor da emisso-
ra nacional, anunciava: «araújo tem nada menos 
de três ingleses à sua volta!!».
tinha, mas o possante correia dias, a passes de 

araújo, marcou os outros dois golos.
araújo, o melhor jogador em campo, tinha des-

lumbrado os ingleses.
para comemorar a vitória, por subscrição públi-

ca, os portistas espalhados pelos quatro cantos do 
mundo ofereceram ao clube uma taça monumental 
com 250 quilos de peso e 130 de prata.

no início de 1949-50, e durante ano e meio foi im-
pedido pelo centro de medicina desportiva de jogar 
futebol. tinha doença nos rins. Mais tarde veio a 
verificar-se que afinal a doença estava na garganta.
scopelli quis levá-lo para o desportivo da coru-

nha. não ia por dinheiro nenhum! doente em por-
tugal, doente para jogar noutras paragens, respon-
deu araújo.
pela selecção nacional, araújo fez nove jogos, 

entre 1946 e 1948, em que marcou seis golos.
Em Fevereiro de 1953, o FC Porto prestou-lhe 

a homenagem que merecia.

paulo BeNto: «Não Faz seNtido
iNtegrar tiago a quiNze dias do muNdial»
E se fosse Paulo Bento, quem escolheria?
primeiro o médio do atlético Madrid que tem mos-

trado estar num excelente momento de forma e que 
depois do triunfo em stamford Bridge tinha deixado 
uma porta entreaberta para um possível regresso à 
seleção. «o tiago esteve na minha primeira convo-
catória e, no final dos dois jogos, disse que não queria 
voltar a representar a seleção. cheguei a 
ir a Madrid tentar demovê-lo da decisão, 
mas ele optou por manter a opção. tratou 
das questões legais e deixou de ser con-
vocado. agora, a quinze dias do Mundial, 
penso que não faz sentido integrá-lo nes-
tas condições. principalmente com as fa-
ses que se passaram depois da renúncia», 
explicou. para paulo Bento, não se trata 
de uma questão polémica, uma vez que na 
sua ótica, nem chegou a ser uma questão. 
«não traz qualquer tipo de polémica, na 
minha opinião. no entanto, queria deixar 
sublinhados dois aspectos importantes: a 
qualidade do tiago, que não se põe em causa e, para 
mim até mais importante, a parte humana do jogador. 
demonstrou sinceridade, sabendo assumir a respon-

sabilidade e , acima de tudo, dizendo a verdade de 
tudo o que se passou. contudo, não faz sentido falar 
no tiago neste momento. É assunto encerrado», disse 
ainda. 
Escolha os 23: estes são os mais votados
Quanto a Quaresma, paulo Bento diz que conta com 

ele, pelo menos para a primeira lista de trinta joga-
dores. «Haverá que olhar para aquilo que 
pretendemos de jogadores do setor ofensi-
vo e dos que vão jogar pelas laterais, das 
suas caraterísticas, para logo decidirmos, 
tendo sempre em conta o fator estabilidade, 
bem como a participação, o rendimento e 
o sofrimento que muitos tiveram ao longo 
destes dois anos, quer no europeu quer na 
qualificação para o Mundial e a influência 
que têm no grupo. sim, Quaresma tem lu-
gar na pré-convocatória», explicou. nani 
também continua a ser importante em ter-
mos de grupo, apesar do baixo rendimento 
do extremo no Manchester united. «É um 

jogador que tanto no Europeu como na qualificação 
para o Mundial foi importante, quer pela sua qualidade 
quer pelas caraterísticas que tem», comentou. 

BeNFica e chelsea, a gestão de sucesso eNtre competições

O final da época a aproximar-se e as decisões 
finais obrigam os treinadores a gerir as equi-

pas e definir as prioridades em termos de compe-
tições.
Em Portugal, este era o fim-de-semana previsto para 

a final da Taça da Liga e acabou por ser apenas a meia-
-final com o Benfica a jogar com o FC Porto. Nada que 
surpreenda...
O Benfica, a jogar entre os dois jogos da meia-final da 

Liga europa, apresentou-se como era esperado. geriu 
o plantel, fez poupanças no dragão. normal perante 
este fim de época em que não há tempo para respirar. 
outros objectivos são prioritários.
Foram oito os jogadores que iniciaram o jogo contra a 

juventus e que não alinharam no dragão. Mas isso não 
retirou qualidade, nem uma boa abordagem ao jogo. 
do lado do Fc porto, o onze mais forte e esperado, 
mas insuficiente para levar de vencida o adversário. 
enquanto houve onze jogadores de cada lado, o jogo 
foi durante a primeira meia hora dinâmico, repartido 
e com espaço, com as equipas a jogarem ao ataque. a 
partir da expulsão de steven Vitória, as características 
do jogo mudaram. as duas equipas já tinham vivido 
esta situação e mais uma vez o Fc porto não conse-
guiu ultrapassar este momento. O Benfica recolheu-se, 
fechou os espaços e o Fc porto não deu a volta a este 
facto. a superioridade numérica não trouxe vantagens 
e as dificuldades aumentaram sem solução à vista. As 
grandes penalidades ditaram o vencedor e o Benfica 
está em mais uma final. O FC Porto terá de reflectir 
sobre tudo o que passou esta época. Mas não é só em 
portugal que as equipas fazem poupanças e gerem o 
grupo. com a Liga inglesa ao rubro, discutia-se em 
Anfield Road aquele que poderia ser praticamente o 
jogo do título para o Liverpool. Mourinho definiu as 
prioridades.  Quer a Liga dos campeões e tratou de 
poupar vários jogadores para o embate com o atlético 
de Madrid na próxima quarta-feira. Foram sete as al-
terações (uma forçada) que promoveu no onze em re-
lação ao jogo de Madrid da semana passada. Quer isto 
dizer que abdicou de discutir o jogo e da Liga inglesa? 
claro que não, apesar de um onze diferente tinha qua-
lidade e muitos milhões investidos. Mourinho sabia 
disso e tinha uma estratégia para o jogo e não só.  este 
jogo começou a ser jogado mal acabou a primeira mão 
em Madrid. Mais uma vez, puxou para si as atenções e 
colocou a tónica na equipa mais fraca que iria apresen-
tar em Anfield. Mourinho tem razão quando verifica 
que não houve preocupação com a marcação do jogo 
por parte da Liga inglesa. a única equipa inglesa na 
Liga dos campeões merecia outro tratamento. Queria 
o encontro mais cedo e pelo menos mais um dia de 
recuperação para um jogo vital para as aspirações do 
chelsea.
não se compreende o comportamento da Liga ingle-

sa e Mourinho não perdoou. o festejo do segundo golo 
tinha com certeza muitos destinatários. em relação ao 
jogo propriamente dito, o chelsea usou da mesma es-
tratégia de Madrid e neste saiu vencedor. para quarta-
-feira, está tudo em aberto.
gostemos ou não, e eu particularmente não gosto 

deste tipo de jogo, acabou por ser eficaz. Para mim o 
chelsea tem qualidade para discutir os jogos de outra 
forma. esperava mais apesar de perceber as estratégias 
para cada jogo. Mourinho e o chelsea continuam na 
luta. Uma nota final para Gerrard. O capitão falhou 
e deve estar a pensar o que pode ter custado aquele 
erro. não merecia e bem tentou redimir-se mas não 
conseguiu. os melhores também falham e seria cruel 
o destino se este lance retirasse a possibilidade de o 
Liverpool vencer a premier League.

por último, o atlético de Madrid deslocou-se a Va-
lência sabendo que na próxima quarta-feira discute a 
passagem à final da Liga dos Campeões. Não sei se ia 
haver poupanças mas tinha escrito aqui há duas sema-

nas que, pelo que tenho visto, simeone quer ganhar 
tudo. É fiel a um núcleo duro de jogadores e pouco 
mexe. se bem me lembro apenas alterou profunda-
mente nos últimos dois jogos da Liga europa do ano 
passado, quando já estava garantida a passagem da 
fase de grupos. por isso não foi de estranhar apenas 
duas alterações na equipa em relação ao jogo com o 

chelsea. simeone escolhe os que entende serem os 
melhores e não abdica de nada. joga tudo, correndo 
(ou não) todos os riscos. conhece a sua equipa e os 
seus jogadores e o momento em que se encontram.
A vitória em Valência alimenta o sonho e aumenta 

a confiança da equipa. Que grande jogo vamos ter 
na quarta-feira em Londres.
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