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cArNEIrO: Carta Dominante: A Papi-
sa, que significa Estabilidade, Estudo 
e Mistério. Amor: Partilhe a boa dispo-
sição com quem o rodeia. Que o seu 
sorriso ilumine todos em seu redor!

Saúde: Cuide dos rins, beba muita água.
Dinheiro: É possível que tenha aquela promo-
ção que tanto esperava.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

tOurO: Carta Dominante: 10 de Co-
pas, que significa Felicidade. Amor: 
Estará preparado para assumir uma 
relação mais séria? Nunca desista 
dos seus sonhos!

Saúde: Evite esforços físicos.
Dinheiro: Está a ir por um ótimo caminho. Con-
tinue!
Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

gémEOs: Carta Dominante: 9 de 
Paus, que significa Força na Adversi-
dade. Amor: Não seja tão impulsivo. 
Não se deixe dominar por maus pres-
ságios! Saúde: Faça exercícios de 

relaxamento. Dinheiro: Preste atenção ao seu 
saldo bancário.
Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

cArANguEjO: Carta Dominante: O 
Julgamento, que significa Novo Ciclo 
de Vida.
Amor: Não desespere se a sua rela-
ção não está a correr como desejava, 

seja otimista e converse com o seu par sobre o 
que cada um de vós espera da relação. 
Saúde: Autoestima em baixo, anime-se!
Dinheiro: Boa fase.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

lEÃO: Carta Dominante: 2 de Copas, 
que significa Amor. Amor: Pense bem 
e não tenha medo de mostrar o que 
sente a quem ama. Lute, lute sem-
pre... Lute para ser feliz! Saúde: Cuide 

melhor do seu visual. Dinheiro: Não se distraia.
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

vIrgEm: Carta Dominante: A Torre, que signi-
fica Convicções Erradas, Colapso.
Amor: É provável que atravesse um 
período conturbado. Olhe em frente e 
verá que existe uma luz ao fundo do 
túnel! Saúde: A sua saúde manter-se-á 

estável. Dinheiro: Agarre as oportunidades no 
seu meio laboral.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

bAlANÇA: Carta Dominante: Rei de 
Espadas, que significa Poder, Autori-
dade. Amor: Pode surgir um novo rela-
cionamento caso esteja livre. Aprenda 
a trazer para a luz o melhor do seu ser!

Saúde: possíveis problemas digestivos.
Dinheiro: Planeie investimentos.
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

EscOrpIÃO: Carta Dominante: Ca-
valeiro de Paus, que significa Viagem 
longa, Partida Inesperada. Amor: Con-
trole melhor as suas emoções. Descu-
bra a imensa força e coragem que traz 

dentro de si! Saúde: Beba mais água.
Dinheiro: O seu esforço profissional será reco-
nhecido. Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

sAgItárIO: Carta Dominante: 7 de 
Espadas, que significa Novos Planos, 
Interferências.
Amor: Poderá sofrer uma desilusão 
amorosa. Aprenda a escrever novas 

páginas no livro da sua vida!  Saúde: Cuide de 
si.
Dinheiro: Não pense que o dinheiro estica, re-
duza as despesas!
Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

cAprIcórNIO: Carta Dominante: Ás 
de Paus, que significa Energia, Inicia-
tiva. 
Amor: A teimosia pode irritar os seus 
familiares. Proteja as suas emoções 

tornando-se cada dia que passa num ser hu-
mano mais forte e então sim, será feliz! Saúde: 
Estará em plena forma física.
Dinheiro: Tudo decorrerá dentro da normalida-
de. Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

AQuárIO: Carta Dominante: O Impe-
rador, que significa Concretização.
Amor: Felicidade e paixão. A Vida es-
pera por si. Viva-a!
Saúde: Possíveis dores musculares.

Dinheiro: Gastos extra, esteja preparado.
Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

pEIxEs: Carta Dominante: 6 de Paus, 
que significa Ganho.
Amor: A sua sensualidade partirá cora-
ções. Viva o presente com confiança!
Saúde: Não abuse nos doces!

Dinheiro: Seja comedido nas despesas.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

fONDAtEurs
Elísio de Oliveira

josé simões silvestre

Hebdomadaire | semanário
25 avril/abril 1961

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

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

fax: 514.284.6150

admin@avozdeportugal.com
www.AvOzDp.cOm

Membre officiel

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

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

hOrósCOPO Maria Helena Martins

PrOgramaçãO 
semanal

QuArtA-fEIrA
15 DE jANEIrO                              
01:30 uma mesa portuguesa... 
 com certeza
02:08 podium
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13:00 portugal em Direto
14:10 rebelde way
14:54 5 minutos com
 um cientista
15:00 telejornalDireto
16:02 correspondentes
16:27 Os filhos do rock
17:20 Os Nossos Dias
18:15 telejornal madeira
18:45 telejornal - Açores
19:15 bem-vindos a beirais
19:54 5 minutos com
 um cientista
20:00 telejornal América
20:32 correspondentes
20:58 Os filhos do rock
21:51 tec@Net
22:12 podium
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00:02 portugal selvagem
00:30 telejornal - Açores
01:00 telejornal madeira

QuINtA-fEIrA
16 DE jANEIrO                               
01:30 correspondentes
01:55 O fado e 
 a Alma portuguesa
02:02 podium
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03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da tarde
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01:30 moda portugal
01:57 poplusa
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05:00 praça da Alegria
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10:01 O preço certo
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11:00 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
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14:45 O fado e 
 a Alma portuguesa
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 com um cientista
15:00 telejornal
16:05 super Diva
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17:20 Os Nossos Dias
18:10 5 minutos 
 com um cientista
18:15 telejornal madeira
18:45 telejornal - Açores
19:15 bem-vindos a beirais
19:55 5 minutos 
 com um cientista
20:00 telejornal América
20:30 super Diva 
20:55O fado e 

a Alma portuguesa
21:05 O segredo de miguel
21:55O fado e 
 a Alma portuguesa
22:00 poplusa
23:00 5 para a meia-Noite
00:10 tec@Net
00:25 5 minutos 
 com um cientista
00:30 telejornal - Açores
01:00 telejornal madeira

sábADO
18 DE jANEIrO                               
01:30 portugal selvagem
01:55 portugal 3.0
03:00 bom Dia portugal
06:00 portugal selvagem
07:00programa a designar
08:00 jornal da tarde
09:15 O Douro Nos 
 caminhos Da literatura
10:00 programa a designar
12:00 Atlântida (madeira)
13:30 moda portugal
14:00 programa a designar
15:00 telejornalDireto
16:15 programa a designar
17:30 chefs Academy
19:00 24 HorasDireto
20:00 zona mista
22:00 Kátia guerreiro
 no Olympia
23:00 programa a designar
23:30 portugal 3.0
00:30 programa a designar
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19 DE jANEIrO                               
01:30 portugal selvagem
02:00 programa a designar
03:00 bom Dia portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 O Douro Nos 
 caminhos Da literatura
06:45 programa a designar
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 Aqui portugalDireto
14:00 programa a designar
17:00 trio d´AtaqueDireto
19:00 24 Horas
20:00 programa a designar
22:00 futsal
23:30 poplusa
00:30 programa a designar
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20 DE jANEIrO                               
01:30 super Diva
01:55 tec@Net
02:13 bairro Alto
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da tardeDireto
09:16 Os Nossos Dias
10:00 5 minutos com 
 um cientista
10:06 O preço certo
10:57 portugal no coração
12:25 portugal selvagem
12:53 missão Além mar
13:53 O fado e 
 a Alma portuguesa
14:02 tec@Net
14:17 rebelde way
15:00 telejornalDireto
16:01 chefs Academy
17:32 Os Nossos Dias
18:18 telejornal madeira
18:45 Noite branca em braga
19:12 bem-vindos a beirais
19:54 5 minutos com
 um cientista
20:00 telejornal América
20:32 janela Indiscreta vI
21:02 chefs Academy
22:34 Noite branca em braga
23:02 5 para a meia-Noite
00:14 tec@Net
00:29 missão Além mar
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21 DE jANEIrO                              
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09:58 O preço certo
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17:23 Os Nossos Dias
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Festa de nOssa sra. das estrelas
Festa de Nossa Sra. das Estrelas no dia 1 de fevereiro de 2014 com missa 
solene acompanhada pela banda musical de Laval. Um espectáculo e jantar 
com o grande cantor Português Emanuel vindo diretamente de Portugal. 
para mais informações ligar para o sr. Ildeberto silva 514-656-1750 

CentrO COmunitáriO de anjOu
Sábado, 18 de janeiro de 2014 temos a nossa Matança do Porco, com um jantar 
tradicional. Venham divertir-se connosco nesta noite que será animada pelo acor-
deonista Jorge Pimentel acompanhado pelos seus amigos. Favor de reservar 
antes do 15 de janeiro. Sábado 15 de fevereiro 2014, venham festejar connosco 
o São-Valentim. Uma ementa especial será constituída por uma entrada, sopa, 
filet-mignon e rabo de lagosta, sobremesa e café. Para animar a noite temos 
New-Touch Entertainment. Confirmar para o 514-616-5698 ou 514-353-1550. 
Não esqueça, todas as sextas-feiras há jantar, é só fazer a sua reservação.

jantar/danCante nO CluBe Oriental
O Clube Oriental Português de Montreal organiza sábado, 18 de janeiro pelas 
19h30, um jantar/dançante com o DJ Entre-Nós (Marinho e Luís de Melo). 
Ementa: entrada, sopa, salada, prato principal salmão no forno, sobremesa e 
café. No Oriental, são todos  bem-vindos.

serviçO gratuitO Para as assOCiações
Para as Associações e organismos lusófonos, não lucrativos da região de 
Montreal e Laval. Se a língua portuguesa... vos interessa? Se os autores lu-
sófonos... vos interessam? Se as personagens históricas.... vos interessam? 
Se a história  e o passado... vos interessam? Se as tradições e as lendas... 
vos interessam? Será com um imenso prazer que, incorporado nas vossas 
atividades, vos ofereço a minha presença, acompanhado da imensa riqueza 
cultural da língua portuguesa. Lendo e interpretando textos poesias, histórias, 
lendas,personagens, anedotas,e outros feitos da história do mundo português.
Luiz Saraiva: 450-629-8530, ver biografia: luizsaraiva.com-biografia

sãO valentim em laval
A Associação Portuguesa de Laval festeja o São Valentim no dia 15 de feverei-
ro de 2014 às 19h00 com o grande artista vindo do Brasil, Iran Costa “O Bicho” 
para informações e bilhetes. Lina: 514-296-4597 e Tony: 514-292-8664.

Festa dO ChiCharrO
O Circulo Dos Amigos de Rabo de Peixe organiza a sua tradicional Festa do 
Chicharro no dia 8 de março de 2014 pelas 19h na igreja St-Enfant Jésus 
situado no 5039 rua St-Dominique em Montreal com uma ementa muita sa-
borosa. Haverá uma surpresa para todas as mulheres presente nesta festa. 
Para reservas ou informações: Eduardo Leite: 450-687-2082; Olivia Paiva: 
514-707-8877; António Calisto: 514-777-1551; Diane Borge: 514-662-5271.
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Este artigo é comentado por Tony Saragoça

a lista aCtualizada dO gOvernO,
dePOis da nOna alteraçãO

O Presidente da República, Cavaco Silva, deu 
hoje posse a três novos secretários de Estado 

do XIX Governo Constitucional, naquela que foi 
a nona alteração à composição do executivo PSD/
CDS-PP desde que tomou posse, em Junho de 2011.
Tomaram posse José Maria Teixeira Leite Mar-

tins como secretário de Estado da Administração 
Pública, João Almeida como secretário de Estado 
da Administração Interna e António Manuel Costa 
Moura como secretário de Estado da Administração 
Patrimonial e Equipamentos do Ministério da Jus-
tiça, em substituição de Hélder Rosalino, de Filipe 
Lobo d’Ávila e de Fernando Santo, respetivamen-
te. Esta foi a nona alteração à composição do XIX 
Governo Constitucional e a sétima realizada este 
ano. O executivo PSD/CDS-PP, chefiado por Pedro 
Passos Coelho, é composto por 14 ministros e 41 
secretários de Estado, somando, no total, 56 mem-
bros, incluindo o primeiro-ministro.É a seguinte a 
lista atual de ministros e secretários de Estado do 
XIX Governo Constitucional:
Primeiro-ministro - Pedro Passos Coelho. - Secre-

tário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Car-
los Moedas. -Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.  
  Vice-primeiro-ministro - Paulo Portas, Secretário 

de Estado Adjunto do Vice-primeiro-ministro - Mi-
guel Morais Leitão. Subsecretária de Estado Adjun-
ta do Vice-primeiro-ministro - Vânia Dias da Silva.
Ministra de Estado e das Finanças - Maria Luís 

Albuquerque, Secretário de Estado Adjunto e do 
Orçamento - Hélder Reis. Secretária de Estado do 
Tesouro - Isabel Castelo Branco. Secretário de Es-
tado das Finanças - Manuel Rodrigues. Secretário 
de Estado dos Assuntos Fiscais - Paulo Núncio.Se-
cretário de Estado da Administração Pública - José 
Maria Teixeira Leite Martins. Ministro de Estado 
e dos Negócios Estrangeiros - Rui Machete.  Se-
cretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Cooperação - Luís Campos Ferreira. Secretário de 
Estado dos Assuntos Europeus -- Bruno Maçães. 
Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas 
- José Cesário. Ministro da Defesa Nacional - José 
Pedro Aguiar - Branco. Secretária de Estado Adjun-
ta e da Defesa Nacional - Berta Cabral. Ministro da 

Administração Interna - Miguel Macedo. Secretário 
de Estado Adjunto do ministro da Administração 
Interna - Fernando Alexandre. Secretário de Estado 
da Administração Interna - João Almeida. Ministra 
da Justiça - Paula Teixeira da Cruz. Secretário de 
Estado da Administração Patrimonial e Equipamen-
tos do Ministério da Justiça - António Manuel Costa 
Moura. Ministro da Presidência e dos Assuntos Par-
lamentares - Luís Marques Guedes. Secretária de 
Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade 

- Teresa Morais. Secretário de Estado do Desporto 
e Juventude - Emídio Guerreiro.Ministro adjunto 
e do Desenvolvimento Regional - Miguel Poiares 
Maduro. Secretário de Estado Adjunto do Ministro 
Adjunto e do Desenvolvimento Regional - Pedro 
Lomba. Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Regional - Manuel Castro Almeida. Secretário de 
Estado da Modernização Administrativa - Joaquim 
Pedro Cardoso da Costa. Secretário de Estado da 
Administração Local - António Leitão Amaro. Mi-
nistro da Economia - António Pires de Lima. Secre-
tário de Estado Adjunto e da Economia - Leonardo 
Melo Mathias. Secretário de Estado da Inovação, 
Investimento e Competitividade - Pedro Pereira 
Gonçalves. Secretário de Estado das Infraestrutu-
ras, Transportes e Comunicações - Sérgio Montei-
ro. Secretário de Estado do Turismo - Adolfo Mes-
quita Nunes. Ministro do Ambiente, Ordenamento 
do Território e Energia - Jorge Moreira da Silva.
Secretário de Estado do Ambiente - Paulo da Sil-
va Lemos.Secretário de Estado da Energia - Artur 
Trindade.  Secretário de Estado do Ordenamento do 
Território e da Conservação da Natureza - Miguel 
Castro Neto.Ministra da Agricultura e do Mar - As-
sunção Cristas. Secretário de Estado da Agricultura 
- José Diogo Albuquerque. Secretário de Estado das 
Florestas e do Desenvolvimento Rural - Francisco 
Gomes da Silva. Secretário de Estado do Mar - Ma-

nuel Pinto de Abreu.
Secretário de Estado da Alimentação e da Inves-

tigação Agroalimentar - Nuno Vaz Vieira de Brito.
Ministro da Saúde - Paulo Macedo.Secretário Ad-
junto do Ministro da Saúde - Fernando Leal da Cos-
ta. Secretário de Estado da Saúde - Manuel Ferreira 
Teixeira. Ministro da Educação e Ciência - Nuno 
Crato. Secretário de Estado do Ensino Superior -- 
José Ferreira Gomes. Secretária de Estado da Ciên-
cia - Leonor Parreira. Secretário de Estado do En-
sino e Administração Escolar - João Casanova de 
Almeida. Secretário de Estado do Ensino Básico e 
Secundário - João Grancho. Ministro da Solidarie-
dade, Emprego e Segurança Social - Pedro Mota 
Soares. Secretário de Estado da Solidariedade e da 
Segurança Social - Agostinho Branquinho. Secretá-
rio de Estado do Emprego --Octávio Félix de Oli-
veira.
Conclusão: 1 Primeiro Ministro, 1 Vice-Pri-

meiro Ministro, 12 Ministros, 41 Secretários, ou 
secretários adjuntos do estado. Junte-se a esta 
modesta lista de trabalhadores os seus respecti-
vos administrativos, apoios auxiliares e corres-
pondentes motoristas. É assim que foncionam os 
governos de países ricos. Já na pobre Alemanha 
a lista é composta por: 1 Chanceler e 8 Ministros. 
Assumindo que estes mesmos têem os seus res-
pectivos secretários de estado e pessoal de apoio, 
nada, mas mesmo nada se pode comparar com 
os nossos governantes. Juntemos a este cúmulo 
de extravagança, o facto de todos os ministros e 
secretários de estado portugueses, depois de um 
exaustivo dia de trabalho, terem ainda alojamen-
tos com todos os custos incluídos, pagos pelo zé 
povinho, enquanto que os pelintras alemães, têm 
que pagar eles mesmos estes custos. Na Presi-
dência da República o caso não é nada diferente: 
Cerca de 500 pessoas do lado português, enquan-
to que os alemães empregam sómente 300. Nada 
de especial para um País democrático civilizado 
e pelo que se pode constatar suficientemente rico 
para tal. Que não nos venham entretanto dizer, 
que todos os portugueses, sem exceção são cha-
mados a contribuir de forma igual para que Por-
tugal possa saír da crise e que os ladrões, os ban-
didos e os sem vergonha são a Troika...
Com isto me vou... Boa semana a todos.

For more information
on recycling, go to

RECREER.CA

You can bring your old cell phones to easily 
accessible drop-off points. For the one closest 
to you, go to recycleMYelectronics.ca/qc

The ads for this campaign come under the Environment Quality Act (c. Q-2) and its related Regulation. Newspapers subject to the Act are required to contribute their share of media space.

TO BIN, OR 
NOT TO BIN?Q: NO. ONLY CONTAINERS, PACKAGING 

AND PRINTED MATERIALS GO IN THE 
RECYCLING BIN.

A:
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Entre jantares de gala, música ao vivo e fogo-
-de-artifício, as festas de passagem de Ano no 

Quebeque têm em comum a animação, que pro-
metem durar até de madrugada. Nestas duas pá-
ginas é uma janela aberta sobre algumas das festas 
através da comunidade portuguesa em Montreal.
BUffET LDG

Passagem de anO de 2013/14

newlook.ca

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

514 270-8158

1, BOUL. SAINT-JOSEPH O. :
DR SYLVAIN ROSS,

OPTOMETRISTA

E X A M E 
À  V I S T A 

N O  P R Ó P R I O  L O C A L 

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

Já há muito TEMPO 
que PENSAVA nisso...

Então é agora o BOM MOMENTO 
de MUDAR FISIONOMIA “LOOK”!

Já há muito 
que 

*Esta oferta é válida por um tempo limitado sobre uma seleção de armações e é aplicada na compra de óculos completos incluindo as lentes oftálmicas com tratamento resistente aos riscos. Não pode ser adicionado a qualquer outro desconto ou promoção. Armação a título indicativo somente. Detalhes na loja. 
Michel Laurendeau, oculista.

50% a 70%
sobre a metade das armações na loja,

INCLUINDO AS GRANDES MARCAS!*
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PORTUS CALLE

francisca Reis

uma nOite memOrável

O ano de 2013 foi um grande ano 
para o restaurante Portus Cal-

le e, também para Helena Loureiro 
que fez deste restaurante um dos me-
lhores em Montreal. Com 10 anos ao 
serviço e com a sua festa fizeram um 
óptimo trabalho dando um marco 
importante a Portugal e a sua cultu-
ra.

Estive presente no restaurante Portus 
Calle para a passagem de Ano e foi 
uma noite fantastica. Desde o inicio até 
ao fim. Com uma ementa saborosa e 
um serviço de alta qualidade. Aqui são 
algumas fotos desta noite memorável.
Parabéns Helena, até a próxima

LAVAL: NOSSA SENHORA DE fáTiMA

anO nOvO
Sentada no meu cantinho
Pensei e tornei a pensar

Mais um ano que começa
Para depois acabar.

As alegrias já passaram
Ficaram as recordações
Estas continuam vivas
Em nossos corações.

Vem com o bem
Para nossa alegria

Acaba com as guerras
Que existem todos os dias.

Umas por isto
Outras por aquilo

Vive-se triste
Num constante martírio.

São mais as desgraças
Que as graças

Assim se passam os dias
Assim se corre o ano

E nós só com desenganos.

Ana Irpic
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Cá vamos nós começar mais uma vez um ano 
novo, neste Canadá que nos adotou e que pra 

muitos, incluindo eu, é o país melhor do mundo. 
Cá vou continuar a vos pôr um sorriso nos lábios, 
ou melhor, tentar, porque às vezes se uns riem ou-
tros acham que não dá nada pra rir, o que é nor-
mal, porque não se pode agradar a todos. 
Mas boa vontade não falta. Eu falei dos retratos que 

tinha uma senhora numa saca em casa, um saca cheia 
de retratos dizia-me ela. Pois eu achei graça porque 
numa época onde fotos não faltam e que todas elas es-
tão na Internet,... ela tinha na sua saca. Mas, mais que 
as fotos é a vida que ela derramou no curto momento 
que esteve no meu carro, uma vida cheia de trabalho, 
algumas mas poucas viagens ao Porto Formoso, e ago-
ra fala-me cheia de entusiasmo do lindo caixão, ima-
ginem, quando é que é lindo um caixão, dizia ela que 
também queria ir pro Céu num caixão como aquele. 
Como estão a ver às vezes não dá pra rir, mas tem sem-
pre uma coisa, uma lição pra tirar, como a conversa 
entre as duas jovens irmãs tias da minha conversada, 
uma com noventa anos, a outra com oitenta e nove, 
uma sabe ler a outra não sabe, mas a que não sabe não 
se preocupa. Ela disse que quando chegar ao Céu Deus 
vá lhe ensinar a ler e escrever, porque aqui na terra ela 
não sabia, depois não venhas me pedir pra escrever 
e ler cartas pra ti, que eu não escrevo porque tu não 
me ensinaste aqui.. diz ela o mais natural possível pra 
aquela que sabe ler... lindo não?
A minha amiga da rua Henri-Julien, aquela que 

tem um pretendente em Gatineau que está perdido 
de amor por ela enviou-lhe um postal de natal..., ela 
quando soube que eu estava a escrever de novo no 
jornal ve logo direitinho me mostrar é coisa bra-
va, mas fica pro mês dos namorados, porque é mais 
apropriado... vocês vão ver.

COisas dO COrisCO
JOSÉ DE SOUSA

O batismo é um rito de passagem, feito nor-
malmente com água. Este rito importante de 

iniciação marca a vida do bebé e também para o 
resto da sua vida. Hoje em dia, onde a religião é 
cada vez mais prejudicada no Quebeque, os por-
tugueses continuam a acreditar na fé. 
Sábado 4 de janeiro, o primeiro batismo do ano na 

igreja Santa Cruz, Florêncio Cunha Carvalho. Co-
meçou com pontualidade às quatro e terminou meia-
-hora depois. 
A cerimónia foi bastante calorosa e familiar depois 

da cerimónia foram ao restaurante Estrela do Oceano 
onde festejaram este grandioso evento onde vários 
artistas vieram cantar: Jordelina Benfeito acompa-
nhada pelo Luís Duarte e António Moniz foram me-
moráveis e Daniel Guerra. Foi simplesmente espeta-

O PrimeirO BatismO de 2014 em santa 
Cruz: FlOrênCiO Cunha CarvalhO

cular. 
Durante o jantar todos os convidados foram muito 

bem servidos com um saboroso jantar. 
Parabéns aos pais de florêncio, Tony Carvalho e 

Nancy Cunha e esperamos que florêncio não vai 
seguir o mesmo caminho do pai, como um grande 
“tripeiro”.

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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Les offres peuvent être modifi ées sans préavis. Forfait disponible uniquement au Québec. 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. Le temps d’antenne comprend les ap-
pels du Canada vers un numéro canadien, facturés à la minute. Le Renvoi d’appels coûte 20 ¢ la minute. 3. Le forfait comprend les messages envoyés du Canada vers un numéro 
de sans-fi l canadien, américain ou international. Les messages entrants et sortants à tarifi cation additionnelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions) et les mes-
sages envoyés en itinérance ne sont pas compris et sont facturés aux tarifs en vigueur. 4. Données additionnelles : 10 $ pour 1 Go ; utilisation excédentaire facturée par tranches 
de 10 $. Le tarif pour l’utilisation de données en itinérance aux États-Unis est de 7,99 $ pour 50 Mo pendant 24 heures. Le tarif pour l’utilisation de données en itinérance interna-
tionale est de 10 $ le Mo en Europe et de 15 $ le Mo dans les autres destinations admissibles ; consultez fi do.ca/itinerance. 5. Le service permet la réception et la sauvegarde 
de jusqu’à trois messages de trois minutes chacun durant un maximum de trois jours. 6. Non offert avec le service prépayé. Seul le titulaire du compte est autorisé à prendre un 
rendez-vous. L’horaire varie ; consultez fi do.ca/rendez-vous. MCFido et les noms et logos associés sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2014 Fido Solutions.

45$
   por mês1

v
v

Chamadas ilimitadas através do Canada2

Mensagens ilimitadas3

(textos, imagens e vídeos internacionais)

1 Go de dados4

Visualizador e Voice mail5

v
Chamadas e
mensagens ilimitadas 
através do país
+ 1 Go

v

Cuidamos de si, oferecendo 
economias e muito mais

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

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

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

É o tempo de mudar.

ariel sharOn

No passado 11 de Janeiro do corrente recebe-
mos a notícia do falecimento de Ariel Sha-

ron com 85 anos, aclamado por muitos israelitas, 
odiado pelo mundo muçulmano, em especial pelos 
palestinianos, mas sem dúvida um líder marcante 
no complicado xadrez político do Médio Oriente. 
Militar de carreira no exército israelita desde a sua 

fundação, viria a enveredar mais tarde pela política. 
Participou nos principais eventos militares que ocor-
reram na região até à formação do Likud na década de 

70, começando a imergir cada vez mais na cena po-
lítica israelita. Seu primeiro papel de destaque seria 
a função de Ministro da Defesa no governo liderado 
por Menachem Begin (1981-83), coordenando a in-
vasão do Líbano (guerra de 1982), invasão esta onde 
seriam cometidos diversos massacres que levariam 
a alcunhar Ariel Sharon de “caniceiro de Beirute”. 
Ariel Sharon viria a ser considerado responsável pes-
soal por esses massacres, levando ao seu afastamento 
de ministro da defesa. Viria a desempenhar outros 
cargos ministeriais em governos seguintes, alcançan-
do o cargo máximo de Primeiro Ministro entre 2001 
e 2006. Nesta altura assistiríamos a inversão comple-
ta da sua atitude face à problemática com os palesti-
nianos, mais ou menos sobre pressão internacional, 
tendo unilateralmente ordenado retirada dos territó-
rios ocupados, mantendo apenas controlo das linhas 
costeiras e espaços aéreos. Estas resoluções levaram 
a um estreitamento das relações com a entidade re-
presentativa dos palestinianos, abrindo portas para o 
cumprimento dos desejos palestinianos de constitui-
ção de um estado próprio. Verificamos uma linha de 
atuação que se inicia na juventude por uma expan-
são absoluta do espaço geográfico do estado judaico, 
mais tarde evoluiria para uma posição menos confli-
tuante, ainda que mantendo as características impla-
cáveis, de franqueza rude e pragmatismo que sempre 
o caracterizaram. Com a mesma rudeza e obstinação 
combateu aqueles que tentaram minar a segurança de 
Israel, combateu seus oponentes políticos, ou forçou 
colonos israelitas a retirar de territórios que haviam 
sido ocupados anteriormente na faixa de Gaza. Esta 

última ação custaria muitos apoios inclusive dentro 
do seu próprio partido Likud e da sociedade conser-
vadora israelita em geral, ainda que mantivesse um 
apoio expressivo da maioria da população. Sérias de-
savenças levariam finalmente à saída do Likud para 
formar um novo partido centrista, o Kadima. Era es-
perado que Ariel Sharon e o Kadima usufruíssem de 
uma vitória confortável nas eleições previstas para 
Março de 2006 quando, no final de 2005 sofreu um 
primeiro Acidente Vascular Cerebral (AVC). Apesar 
da insistência das equipas médicas, Ariel Sharon re-
gressaria imediatamente ao trabalho acabando por 
sofrer o derradeiro AVC que o levaria ao coma des-
tes últimos 8 anos. Percurso excecional, a admiração 
depositada na sua pessoa levaria a ser considerado 
como o 8º israelita mais importante numa votação or-
ganizada em 2005 pelo website Ynet. O seu exemplo 
de liderança política tem aspetos interessantes que 
vale a pena nos determos neles para análise, contudo 
julgo que o mais importante será a sua capacidade 
de, face a uma realidade, adaptar os seus pontos de 
vista alterando as suas ideias e consequentemente as 

JORGE CORREiA

suas ações. Isto é notório na atitude de retirar unila-
teralmente de territórios que décadas antes tanto se 
havia empenhado por lutar a conquistar. Deixando de 
lado as críticas sobre se foi feito da melhor forma, 
não podemos deixar de lado a coragem de um líder 
que soube ver um caminho melhor e não se enco-
lheu face à oposição a que estaria sujeito derivada 
da incompreensão do dogmatismo político-religioso 
interno. Recordo-me de outro grande líder, esquecido 
por muitos, Mikhail Gorbachev, que nascido politi-
camente do aparelho comunista soviético, teve a co-
ragem e a inteligência para mudar o rumo da antiga 
União Soviética abrindo caminhos para uma demo-
cratização dos países resultantes da sua desintegra-
ção. Resta-nos agora perguntar: vemos isso no nosso 
Portugal? Até quando Portugal e as suas gentes que-
rem andar a reboque do destino que outros impõem 
em vez de terem a coragem, a resolução e a iniciati-
va de tomarem as rédeas do seu próprio destino nas 
mãos?
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sete imóveis POr dia FOram
entregues aOs BanCOs em 2013

exPOrtadOs 315 milhões de 
eurOs de vinhO dO POrtO em 2013

“tem de se mexer nOs
que realmente Pesam”
Para Medina Carreira, “o Governo tem de 

mexer nos funcionários públicos e nas pres-
tações sociais”, uma vez que, “em 2010, 99% dos 
impostos pagos pelos portugueses foram canali-
zados para o pagamento de salários e prestações 
sociais”.
“Em 1995, 80% do valor dos impostos pagos pelos 

portugueses foi destinado ao pagamento de pessoal e 
prestações sociais. 
Em 2010, esse valor subiu para os 99%, tendo as 

prestações sociais registado a maior subida (de 40% 
para 64%)”, afirmou Medina Carreira, no programa 
‘Olhos nos Olhos’, da TVI24. Por este motivo, e em 
resposta ao plano B do Governo - que incide sobre o 
alargamento da Contribuição Extraordinária de Soli-

dariedade (CES) e o agravamento das contribuições 
para a ADSE -, o jurista entende que “tem de se me-
xer nos que realmente pesam”, porque “a primeira 
limitação que temos é de dinheiro a andamos a viver 
durante muito tempo com dinheiro emprestado”.
Na opinião de Medina Carreira, “nunca ninguém 

pensou no afundamento da economia nos termos em 
que ocorreu. É algo que não pode ser mexido à pres-
sa. São precisos meses. E tem de se mexer nos fun-
cionários públicos porque é no Estado que não há di-
nheiro. O problema é o Estado”.“De 2008 para 2009, 
as despesas com pessoal e prestações sociais subiram 
4,5 mil milhões de euros. (...) 
isto não vai lá pelas receitas. Vai lá pelas despe-

sas. Sem mexer no pessoal e nas prestações sociais 
não vamos lá. Temos duas maneiras: menos gente 
ou menos salário”, rematou.

Em 2013, foram exportados 315 milhões de eu-
ros de vinho do Porto, o que representa um 

aumento de 3,4% do volume de negócios, com 
destaque para as categorias especiais que tiveram 
um “ano de excelência”.
Segundo dados do Instituto dos Vinhos do Douro e 

Porto (IVDP), as exportações de categorias especiais 
de vinho do Porto - os Porto ‘premium’ - tiveram dos 
“melhores resultados de sempre” no ano passado. 
“Estes resultados refletem o empenho do setor no 
sentido de valorização do produto”, afirmou hoje o 

presidente do IVDP, Manuel de Novaes Cabral. Para 
o responsável, “o mérito é das empresas que se dedi-
cam, dia a dia, a inovar e a levar este vinho do Porto 
cada vez mais longe”. Os dados globais das expor-
tações deste vinho produzido na mais antiga região 
demarcada do mundo apontam para um aumento de 
3,4% no volume de negócios, para os 315 milhões 
de euros. A quantidade global deste produto vendido 
para o exterior decresceu 3,6% para os 7,5 milhões 
de caixas de nove litros. No entanto, em 2013, a quo-
ta de mercado de exportação de Porto ‘premium’ foi 
pela primeira vez superior a 21% (21,8%) em quan-
tidade e ultrapassou os 40% em valor (128 milhões 
de euros). Cerca de 1,7 milhões de caixas de catego-
rias especiais deste produto saíram de Portugal para 
o mundo, verificando-se um crescimento de 3,1% 
em quantidade e 8,6% no preço médio.Até agora, o 
melhor ano para os Porto ‘premium’ tinha sido 2007 

com quotas de mercado de 20,7% em quantidade e 
37,7% em valor. A categoria especial que mais con-
tribuiu para este crescimento em 2013 foi o ‘vintage’, 
com o ‘vintage’ 2011 a representar 50% da quantida-
de exportada deste tipo de vinhos.Em 2013, quase 40 
empresas fizeram a declaração ‘vintage’ relativa aos 
vinhos colhidos em 2011, a qual só é possível após a 
luz verde do IVDP.
O ano de 2011 foi mesmo considerado o da maior 

declaração ‘vintage’ de sempre no vinho do Porto.
Em termos de vendas, os ‘vintage’ registaram um 

aumento de 87% com 91 mil caixas, mais 510 mil 
garrafas do que no ano anterior.Segundo o IVDP, os 
reserva continuam a liderar nas categorias especiais, 
com 700 mil caixas, tendo registado um aumento de 
4,1% em quantidade, mais 331 mil garrafas do que 
em 2012. O vinho do Porto com indicação de ida-
de cresceu 2,3% e os colheitas 2,2%.Reino Unido, 
Estados Unidos da América, Canadá e Holanda são 
os cinco principais mercados importadores de Porto 
‘premium’, com o Reino Unido a deter uma quota de 
40%.Estes dados dizem respeito apenas às exporta-
ções, não estando ainda contabilizados os números 
do consumo interno deste produto.
O IVDP é um instituto público, com jurisdição so-

bre todo o território nacional, que tem como missão 
promover os vinhos do Porto e do Douro, bem como 
proteger e defender as denominações de origem Dou-
ro e Porto e da indicação geográfica Duriense.

Em 2013, foram entregues ao banco sete casas por 
dia. Ao todo, foram feitas 2.504 dações, menos 

54,5% do que quando comparado com 2012, revelam 
os mais recentes dados do Gabinete de Estudos da 
APEMIP - Associação dos Profissionais e Empresas 
de Mediação Imobiliária de Portugal, citados pelo 
Público.

O Gabinete de Estudos da APEMIP - Associação 
dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliá-
ria de Portugal revela que em 2013 as entregas de 

casas aos bancos caíram 54,5% em relação a 2012. 
Ao todo, lê-se na edição online do jornal Público, fo-
ram entregues aos bancos sete casas por dia no ano 
passado, num total de 2.504.Os mais recentes dados 
da APEMIP indicam que são nas áreas metropolita-
nas do Porto e de Lisboa que as dações se fazem de 
forma mais frequente, representando uma fatia 29% 
do bolo total.



A Voz de PortugAl  |  15 de JAneiro de 2014  |  P. 9

Os BOns e Os
maus exemPlOs

Sem que tenha decorrido mais 
que uma mão cheia de dias, sou-

be-se por cá que o Supremo Tribu-
nal de Justiça do Brasil determinou 
a prisão de mais um deputado fede-
ral do país. 
Com todas as limitações próprias de 

um ambiente de cultura lusitana, a 
verdade é que o Brasil, neste domínio 
dos crimes de colarinho branco, não 
tem sido parco na sua atuação. O já 
tristemente célebre Caso Mensalão 
mostrou o que, para muitos de nós, se-
ria sempre algo de inimaginável.
Mas se no outro lado do Atlântico a 

realidade é a que agora voltou a co-
nhecer-se, depois de já ter apresenta-
do diversas materializações, aqui na 
vizinha 
Espanha a sua Justiça também não se 

fez rogada nem se mostrou dependen-
te das circunstâncias político-sociais. 
Depois de algumas vicissitudes, com 

passos em frente e à retaguarda, um 
tribunal lá se determinou a acusar a 
filha mais jovem do rei de Espanha, a 
Infanta Cristina.
Claro que há que esperar pelo resul-

tado final, por ora desconhecido, mas 
a verdade é que, para já, o tratamen-
to dado a uma princesa foi em tudo 
semelhante ao dado a qualquer outro 
seu concidadão, como já vinha tendo 
lugar com seu marido. 
Pode tudo isto ser uma farsa? Pode, 

claro está. Mas a verdade, se assim 
vier um dia a saber-se, é que, mesmo 
a ser assim, já teve ali, em Espanha, 
de recorrer-se a uma (desagradável) 
farsa.
Saliento aqui a hipótese de poder 

tratar-se de uma farsa, porque a nos-
sa grande comunicação social relatou 
que o juiz do processo terá salientado 
que é preciso evitar que a dúvida so-
bre a Princesa Cristina se perpetue e 
se garanta que a justiça é igual para 
todos. 

Admitindo que tal frase foi pronun-
ciada e interpretando o seu valor de 
um modo literal, a causa desta decisão 
parece não se ligar aos factos, mas, 
acima de tudo, às aparências. Apa-
rências que também são importantes, 
como é evidente.
Estes dois casos materializam dois 

bons exemplos. 
E em ambientes histórico-culturais 

distintos. Em contrapartida, entre nós, 
aí está o caso de uma nossa concidadã 
cujo tratamento oncológico foi pro-
telado, criando uma situação deveras 
dolorosa e preocupante. 
Sabia-se, em todo o caso, que iria 

chegar-se a uma tal realidade, como 
eu mesmo, muito atempadamente, ex-
pus em carta a um dos nossos bispos 
ou cardeais. Escrevi mesmo um tex-
to a que dei o título, A EUTANÁSIA 
POR ABANDONO. No entretanto, a 
vida lá vai correndo. Como sempre, 
com mais um rigoroso inquérito.
Como ontem mesmo referiu João Se-

medo, no Jornal das 9, este caso não 
terá sido o primeiro e não será o úl-
timo, não devendo ser raro nem mui-
to frequente. Inquestionavelmente, a 
ação política do Ministro da Saúde, 
Paulo Macedo, e do Governo de que 
é membro, teria sempre de conduzir a 
situações deste tipo. 
Para já não referir os mil e um casos 

de ausência de recurso aos cuidados 
de saúde com a finalidade de evitar 
gastos incomportáveis. Uma realidade 
facilmente conceptualizável e que te-
ria sempre de vir a dar-se.
Tal como ontem salientou – e mui-

tíssimo bem – o deputado João Se-
medo, Paulo Macedo não tem vindo 
a mostrar-se um bom Ministro da 
Saúde. Precisamente o que já havia 
referido álvaro Beleza, em entrevis-
ta concedida a um diário nacional, 
onde salientou que, tendo embora 
uma boa imagem, Paulo Macedo 
está a anos-luz de ser um bom Mi-
nistro da Saúde. Um mito que se fez 
moda. 
É o caso de um mau exemplo.

Hélio Bernardo Lopes

“as COmissões Parlamentares de 
inquéritO nãO servem Para nada”
Miguel Sousa Tavares, no ‘Jor-

nal da Noite’, na SiC, deu a 
sua opinião sobre a aprovação do 
relatório final que responsabiliza o 
anterior Governo PS e a banca no 
caso dos swaps contratados pelas 
empresas públicas. O comentador 
sublinhou que esta é uma prova de 
que “as comissões parlamentares 
não servem para nada”, utilizando 
as expressões “falta de isenção” e ce-

gueira partidária” para caracterizar 
o sucedido.
 Para o comentador Miguel Sousa 

Tavares, o desfecho do caso swaps re-

vela um modelo acabado, de “falta de 
isenção e cegueira partidária”. Os de-
putados da comissão parlamentar de 
inquérito aos swaps aprovaram hoje o 
relatório final que responsabiliza o an-
terior Governo e a banca e que fala de 
“uma gestão imprudente” dos dinhei-
ros públicos na contratação dos mes-
mos – com os votos favoráveis do PSD 
e CDS-PP e contra da oposição.
“A maioria fez mais um ajuste de con-

tas com o governo ante-
rior” disse o ex-jornalista, 
que apesar de considerar 
ser certo que esse foi um 
dos principais culpados, 
frisou que o atual Governo 
piorou a situação.
Para o comentador, tudo 

isto só veio provar que “as 
comissões parlamentares 
não servem para nada” e 
que se trata de algo “des-
prestigiante para o Parla-
mento português”.
“Passou-se ao lado da 

questão principal. Todos os swaps, ou a 
maioria, aconteceram nos transportes”, 
declarou.

dOna dO magalhães eleita Para
PrOjetO de 42 milhões na BOlívia

A criadora dos computadores por-
táteis Magalhães foi a eleita pela 

Bolívia para um projeto educativo 
no valor de cerca de 42 milhões de 
euros. De acordo com o TeK, a JP – 
inspiring knowledge tem agora em 
mãos a construção de uma fábrica e 
a entrega de 125 mil equipamentos 
educativos.
 A JP - inspiring knowledge viu o seu 

nome ser eleito na Bolívia para a cria-
ção de um projeto educativo no valor 
de 42 milhões de euros. De acordo com 
o TeK, a empresa mentora dos com-
putadores Magalhães terá agora que 
construir uma fábrica e entregar 125 
mil equipamentos educativos.Esses 

equipamentos passam por computado-
res para professores, convertíveis para 

alunos, tablets e dispositivos ‘2 em 1’, 
que serão entregues ainda este ano.A 
empresa portuguesa foi selecionada 
entre vários concorrentes internacio-
nais, mantendo assim a aposta nacio-
nal no mercado sul-americano.
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Augusto Machado

REGRESSO A CASA: UM DiáRiO AçORiANO

Joel Neto

viOlênCia COntra idOsOs

Antigamente, no tempo em que eu fui criado, 
havia o hábito de se dizer: “em casa onde 

não há pão – todos ralham e ninguém tem ra-
zão”. Hoje, infelizmente, já não só se ralha – mas, 
ocultamente, e com artimanhas, os filhos depe-
nam os pais idosos, deixando-os a pedir. Os casos 
de violência contra idosos por dinheiro e outros 
bens continuam a aumentar, 179% foi o aumento 
de denúncias registadas na Associação Portugue-
sa de Apoio à Vítima (APAV), entre 2000 e 2012. 
São filhos que ocupam a casa dos pais idosos e 
aproveitam-se da fragilidade da velhice para lhes 
sacar o dinheiro, objetos valiosos, (ouro e prata) 
e todas as prestações sociais que estes recebem. 
Vejamos apenas um exemplo que foi publicado no 

JN há dias: “Maria Rosa Soares, 80 anos, vive so-
zinha, está sem dinheiro, os filhos levaram-lhe 600 
mil euros das contas bancárias. Esta mãe está em 
sofrimento, tem vergonha de mostrar a face triste. 
Estes filhos esvaziaram-lhe tudo quanto tinha”. 
Agora, juíza manda para julgamento o filho que 

é psicólogo e a filha formada em marketing, que 
tentaram, à força, internar a idosa num hospital psi-
quiátrico. 
Ela recusou, dizendo aos filhos que não estava 

doente da cabeça. 
O filho insistiu, dizendo-lhe, que iria começar a to-

mar medicamentos. “Nem penses”, respondeu-lhe a 
mãe. “Ai vai, vai!”, insistiu o filho. 
E assim foi... 
Pelas 8 horas da manhã, a senhora Rosa diz que o 

filho a forçou tomar um comprimido de seroquel, 
abrindo-lhe a boca até sangrar. No dia seguinte, além 
do seroquel, obrigou a mãe a tomar também Bunil. 
“Já não resisti, pois não tinha forças, só medo”, de-
sabafa a idosa. À noite fugiu para um café ali perto. 
Contou que o filho estava a obrigá-la a tomar  umas 

pílulas que lhe estavam a causar mal-estar. Ao  re-
cusar os medicamentos o filho trouxe a casa um psi-
quiatra que lhe disse que se não tomasse os medi-
camentos teria que ser hospitalizada num hospital 
psiquiátrico e sujeita a tratamentos muito violentos 
como “choques elétricos”.
Sem telefone fixo nem telemóvel, porque o filho 

lhos tinha retirado, e sentindo-se em controlo da sua 
mente, Rosa decidiu fugir para a casa da cunhada. 
Ali, sentiu-se “salva” e libertada daquela “medica-
ção maldita”. 
Mas o calvário estava longe de terminar. Estava na 

casa da cunhada quando a polícia bateu à porta com 
um mandado de internamento compulsivo de urgên-
cia, em hospital psiquiátrico. Só que, a idosa ainda 
em controlo das suas faculdades mentais, na pre-
sença da polícia e utilizando o telefone da cunhado, 
contactou o advogado, contou-lhe o que se estava a 
passar e este veio ao seu socorro – leu o mandado 
e disse: “este mandado não permite a entrada em 
morada alheia”.
Rosa foi aconselhada pelo seu advogado para ser 

submetida a uma avaliação psiquiátrica, nessa ava-
liação, feita por cinco especialistas em psiquiatria 
e psicologia e um perito do Instituto de Medicina 
Legal de Coimbra e outro perito de Medicina Legal 
do Porto. 
O resultado do diagnóstico foi: afinal, a senhora 

Rosa não padecia de qualquer doença psiquiátri-
ca, atestaram os cinco especialistas em psicologia 
e psiquiatria. Agora, a juíza, quer julgar o filho e a 
filha da senhora Rosa por burla qualificada, coação 
agravada e sequestro agravado. Mas os arguidos re-
correram. E ainda não há decisão, nem data de jul-
gamento. 
O mais certo, dizem as pessoas amigas da dona 

Rosa é: ficar tudo “em águas de bacalhau”. Por-
que, segundo a APAV, pouco se tem feito para 
apoiar os idosos vítimas da sua própria família. 
Especialmente se o agressor é do próprio sangue. 
Trata-se de um processo emocional, e até de ver-
gonha que inibe de denunciar... 

COmPletamente estúPidO sOu eu

TERRA CHã, 23 DE NOVEMBRO DE 2013
Durão contra Guterres? Eu queria António Barreto 

contra Guilherme de Oliveira Martins. E votaria à es-
querda, desta vez. Assim, voto branco.
TERRA CHã, 24 DE NOVEMBRO DE 2013
O tipo de esquerdista que Pacheco Pereira diz ser, 

daqueles que se sentem ao mesmo tempo no direito 
e na obrigação de “atacar a iniquidade, a injustiça, 
o desprezo e o cinismo dos poderosos para quem a 
vida de milhões de pessoas é irrelevante, é apenas um 
custo”, também eu sou – e fervorosamente. 
Tenho dúvidas, porém, quanto a uma frase do seu 

discurso no chamado “Encontro das Esquerdas” e ao 
que ela possa revelar sobre o grau de conhecimento 
do nosso intelectual público de eleição sobre a vida 
quotidiana dos portugueses: “As famílias não ajusta-
ram, empobreceram. 
E já nem comem bife, comem frango.” Efectiva-

mente, nas Avenidas Novas e em Paço D’Arcos, en-
tre os profissionais liberais e os funcionários públi-
cos, muita gente teve de trocar o bife pelo frango. 
Mas alguém tão fervorosamente de esquerda devia 
saber que há todo um país, cheio de famílias, que 
nem sequer chegou a comer bife. 
E aquela formulação, incluindo a sua condescen-

dência, não me tranquiliza quanto a que Pacheco Pe-
reira efectivamente o saiba.
A violência doméstica é uma cobardia. Infelizmen-

te, os Açores têm-se mantido no topo das estatísticas 
nacionais. E não é disfarçando os números que os 
combatemos: é envergonhando-nos deles.
TERRA CHã, 25 DE NOVEMBRO DE 2013
Mark Twain em “A Viagem dos Inocentes”, sobre 

a desilusão de não encontrar nos Açores outra coisa 
senão portugueses: “A comunidade é principalmente 
portuguesa – ou seja, pobre, apática, modorrenta e 
preguiçosa.” Ai, meu deus, que pena não haver Face-
book na altura…
Jaime Neves. Sempre importante lembrá-lo.
TERRA CHã, 26 DE NOVEMBRO DE 2013
Tendemos a confundir massa crítica com opinião. 

Ter opinião é fácil. Ocorre até termos opiniões – mui-
tas opiniões. Massa crítica é totalmente diferente. 
Pode mesmo dizer-se que, hoje, se de alguma coisa 
a opinião se sustenta, é da falta dela. Por isso nos 
parece demasiado fácil, tantas vezes, ser-se o mais 
razoável do pedaço.
Os senhores ministros deviam tentar controlar os 

risinhos, mesmo os mais nervosos, quando estão na 
bancada do Governo a fazer aprovar mais um Or-
çamento de Estado sustentado no esforço da antiga 
classe média. 
E não é por razões de comunicação política, muito 

menos por motivos eleitorais: é pela sisudez que as 
ocasiões de respeito sempre devem impor. 
Pelos mesmos motivos – se quiserem – que não se ri 

num funeral. A morte também é “inevitável”, não é?
Convite de Fernando Alvim, radialista e divulga-

dor cultural, para participar a 11 de Dezembro, no 
Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, no encontro 
especial Portugal É Agora, destinado a recolher con-
tributos para repensar o país. 
Estarão presentes os melhores tipos do meu tempo, 

entre escritores e músicos, jornalistas e humoristas, 
bloggers e figuras da cultura popular. Um encontro 
– diz-se no manifesto – “sem partidos, sem esquerda 
nem direita, sem militâncias, sem corporativismos, 
sem sindicatos”, mas “com ideias, com planos, com 
acções.” 
Não tenho qualquer vontade de viajar agora, em 

cima do Natal e com o romance no ponto em que 

está. Mas vou enviar um vídeo – com certeza que 
vou.
TERRA CHã, 27 DE NOVEMBRO DE 2013
Em Lisboa chamar-me-iam salazarento. Mas eu 

tenho estas dúvidas, e sei que os do meu tempo as 
compreendem. Quando foi que nós começámos a co-
mer arrufadas mistas com manteiga? Quando foi que 
começámos a torrar o pão da manhã, em vez do do 
dia anterior? Quando foi que deixámos de comer pão 
às refeições?
TERRA CHã, 2 DE DEZEMBRO DE 2013
Eu fui capaz de escrevê-lo, e de publicá-lo, e até 

de compilá-lo em livro. Releio-o dois dias depois de 
ter-me apercebido que me tornei o cliente mais cha-
to da clínica veterinária – sempre a fazer perguntas, 
sempre a enviar emails, sempre com o coração nas 
mãos – e não muitas horas após voltar a constatar 
que a maneira como o meu cão me recebe todos os 
dias de manhã, quando o vou resgatar ao seu parque 
na garagem, não é igual a mais nada que me tenha 
acontecido até hoje. E agora acho que mereço ambos 
os castigos: o de sentir-me um chato e o de este texto 
ter ficado aí, impresso em letra de forma, no meio de 
outras crónicas a que ainda quero tanto, em “Banda 
Sonora Para Um Regresso a Casa”. Eu nunca detestei 
cães. Foi só para chatear. Para ser engraçado. Mas 
um cronista armado em engraçadinho não é bem um 
cronista: é um bicho de circo.
«O MELHOR AMiGO DO HOMEM
(…) Vejo-os todos os dias, aos donos dos cães de 

Lisboa, subindo a minha rua, dando a volta, tornando 
a descer, tornando a subir – e o cãozinho sem fazer 
cocó. E pergunto-me sempre a mesma coisa: para 
que serve um cão? 
Para que serve um bicho completamente estúpido, 

tantas vezes agressivo, que cheira mal, que ladra alto, 
que nos rouba duas horas por dia só por causa do 
cocó – e que, além de tudo, volta e meia está obsti-
pado, fazendo-nos andar, não duas, mas quatro horas 
a subir e a descer a rua com um saquinho de plástico 
na mão? 
Para que serve um bicho que nos enche a casa de 

pêlos, que nos rasga a roupa, que nos faz chatearmo-
-nos com os vizinhos – e que, ainda por cima, está 
disposto a dar-nos o seu amor incondicional em troca 
apenas de comida enlatada que qualquer pessoa de 
bom gosto, francamente, acha demasiado salgada?
Na minha terra, os animais vivem no quintal e têm 

três finalidades: ou se comem, ou põem ovos, ou la-
dram aos bandidos. Aqui, o que não faltam são ban-
didos – e, porém, se um bandido entrar lá em casa, 
o mais provável é que o cãozinho se finja morto, a 
ver se não leva um pontapé. Ademais, um cão pre-
cisa de preservar-se, por causa da agenda. Às terças, 
tem veterinário. Às quartas, cabeleireiro. Às quintas, 
psiquiatra. 
Esta sexta, por exemplo, vai conhecer as condições 

do hotel onde ficará instalado em Agosto, enquanto 
os donos, esses tipos sem coração, forem para o Al-
garve fazer castelos na areia e comer do bom e do 
melhor. 
E no sábado vai ao parque. 
Ah, isso é que um cão de Lisboa gosta de ir ao par-

que. Toda aquela relvinha para fazer cocó, agora sem 
obstipação. Todas aquelas velhinhas para afugentar. 
Todos aqueles bebés ensaiando os primeiros passos, 
mesmo a pedir um bóbí com jeito para brincar às bo-
las de bowling – ah, como um cão de Lisboa é feliz 
ao sábado de manhã. (...)»
Lembro-me de que, na altura, hesitei entre “comple-

tamente estúpido” e “fundamentalmente estúpido”. 
Mas – claro – acabei por achar que “completamente” 
era mais engraçado. Os absolutos são a ferramenta 
preferida da cidade. Estou contente por ter-me ao 
menos livrado disso.

http://www.facebook.com/neto.joel
http://www.joelneto.com/
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FrangO COm amêndOas
e leite de COCO

DOsEs:

4
tEmpO:

90mIN

prEpArAÇÃO:

lumE
DIfIculDADE:

fácIl

prEpArAÇÃO:

INgrEDIENtEs:

alhO: O melhOr
temPerO COntra
O CânCer
Basta um dente de alho por dia para você co-

meçar a se prevenir de tumores dos pés à ca-
beça. Entenda como a poderosa especiaria defen-
de o organismo contra o câncer.
Passados milênios desde os primeiros registros sobre 

as propriedades do alho, o pequeno bulbo de gosto ar-
dido e inconfundível continua surpreendendo. A últi-

ma constatação a seu respeito vem do Centro de Con-
trole e Prevenção de Doenças da Província de Jiangsu, 
na China. Os pesquisadores de lá descobriram, após 
analisar o hábito de cerca de 6 mil pessoas, que comer 
alho diariamente derruba em 44% o risco de câncer 
nos pulmões. E mesmo entre fumantes, que são muito 
mais expostos a essa ameaça, a taxa de incidência en-
tre consumidores assíduos de alho era 30% menor. O 
poder do Allium sativum, nome científico da erva, está 
relacionado particularmente a um elemento: a alicina. 
“Ela faz parte dos compostos organossulfurados, subs-
tâncias químicas que demonstram muitos benefícios à 
saúde”, informa a nutricionista Jocelem Salgado, da 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da 
Universidade de São Paulo (USP), em Piracicaba, no 
interior paulista. “Por ser um dos vegetais com maior 
concentração de alicina, o alho é considerado hoje um 
superalimento”, ressalta. O poder da alicina está em 
sua ação antioxidante. “Ela inibe os radicais livres, 
amenizando o envelhecimento celular, e isso diminui 
o risco de alguns tipos de câncer”, diz a nutricionista 
Yara Severino de Queiroz, que avaliou o tempero em 
experimentos na Faculdade de Saúde Pública da USP. 
A alicina ainda resguarda diretamente o DNA das cé-
lulas. “Ela evita mutações no código genético, um dos 
gatilhos para tumores”, diz o médico Alexandros Bot-
saris, presidente da Associação Brasileira de Fitotera-
pia. E a presença das vitaminas A e C e do selênio ou-
tros antioxidantes de peso reforçam seu efeito protetor.

75 g de coco ralado
4,5 dl de água a ferver
1 colher de sopa de óleo de girassol
25 g de manteiga
 cebolas finamente picadas
1 colher de chá de cardamomo moído
1 colher de chá de grãos de coentros moídos
1 colher de chá de cominhos moídos; 2,5 cm de 

raiz de gengibre fresca, descascada e cortada em 
fatias finas; 1 dente de alho grande, finamente pi-
cado; 3-5 pitadas de piripiri em pó
6 coxas de frango sem osso e sem pele
Uma mão cheia de folhas de coentro, grosseira-

mente picadas; sal

Regue o coco ralado com água a ferver, e deixe fi-
car no mínimo 30 minutos. Refogue as cebolas pi-
cadas no óleo e manteiga e adicione as especiarias 
moídas, o gengibre e o alho mexendo de vez em 
quando e junte as amêndoas raladas e deixe cozi-
nhar por um instante até tudo estar acastanhado e 
em puré e reserve. Coe o coco, reservando a água, 
e esprema com a mão até todo o líquido se ter es-
coado e deite fora o que resta do coco. Adicione o 
líquido de coco no preparado das amêndoas, tem-
pere a gosto com piripiri e sal e junte os pedaços 
de frango sem pele. Leve a mistura a ferver, tape 
e deixe cozinhar em lume brando durante cerca 
de 1 hora. Misture folhas de coentros picadas na 
altura de servir.

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

A VOZ DE PORTUGAL
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Não tenha mais humilhações, nem 
maustratos, não suplique mais, 
não o chames nem o procures. 
Deixa o problema nas minhas 

mãos. Eu arranjo tudo de forma 
imediata e difinitiva.Não tenho 
margem para erros. 30 anos de 

experiência me apoiam. sou contra 
os que trapaceiam, enganam e 

roubam. Vem e confirma com teus 
próprios olhos que isto existe, 

porém são poucos os que sabem 
resolver-los e sobretudo a um 
preço de acordo com as suas 

possibilidades. Amigo/a, aquí está 
a solução á qual todos te falharam. 

Eu acerto, não falho desafio 
nenhum, reserva e terás garantia 

total.
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O nosso casamento ia muito bem, 
até ao dia em que a ex mulher de 
DIEgO, meu marido, se meteu nas 
nossas vidas, para nos separar. 
Inventou bobagens, causou nos 
muitos problemas com a justiça, 
quase ao ponto de nos levouar a 
loucura. meu marido já nem parecia 

ele mesmo,era como se estivesse doente ou nou-
tras palavras, louco. um día, desesperada, visitei o 
scHAmAN para que me ajudasse com este proble-
ma. Ele descobriu através das cartas,que ela nos 
tinha rogado um mal de voodo,para nos matar.Quae 
que conseguiu,mas graças a Deus e a este sHAmAN. 
que o mal foi destruído a tempo de salvar o meu 
marido de ficar maluco.Agora estamos realmente 
reconhecidos,porque já não vivemos o inferno de 
antes.Obrigado sHAmAN.

DULCE GARCIA e DIEGO DUARTE

Estou muito contente por 
passar este mês de Dezem-
bro, junto com minha família 
em mIssIssAuguA, pois 
nos anos anteriores,as fes-
tas importantes eram muito 
tristes e solitárias. 

pois graças ao INDIO 
que me curou de um mal que me afetava. Era 
prostituta,tinha uma vida muito infeliz e estava mui-
to desorientada. 

um día visitei este sHAmAN ,no seu consultó-
rio e depois desta consulta saí de lá como nova 
pessoa,renovada,sem vontade nenhuma de voltar á 
minha vida passada. por isso dou graças ao sHA-
mAN INDIO. 

YVONNE RAMIREZ

sr sHAmAN estou-vos muito 
agradecida,primeiro a Deus por 
ter permitido por o sr.no meu ca-
minho para me ajudar a deixar os 
problemas que tinha na vida e que 
quase me levaram ao suicidio.Hoje 
quero que se saiba que graças aos 
seus poderes,consegui ver o mal 

que muitos não puderam.Os médicos não sabiam o 
que dizer-me,pensavam que eu estava louca.porém 
tu sHAmAN consehuiste curar-me de todo o mal que 
me atormentava.Não sei o que teria sido de mim,se 
não te tivesse visitado.Obrigada por me livrares 
desse peso que carregava,pois só desejava viver 
em paz. Obrigado sHAmAN que com suas limpezas 
e banhos,pudeste afastar todas as pessoas que me 
queríam.Obrigada hoje e sempre,pois sou a mulher 
que já não imaginava puder vir a ser.

MARIA REYNA DELGADO
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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 Montreal
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366
Horário de Atendimento
Segunda-Feira 9H00-15H30
Terça-feira 9H00-15H30
Quarta-Feira  9H00-16H30
Quinta-Feira 9H00-17H00 
Sexta-Feira 9H00-12H30

Associação dos Pais
333, de Castelneau, H2R 1P8                  T.: 514.495.3284
Associação de Nossa Senhora de fátima
1815, Favreau, Laval, H7T 2H1                           T.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá 
4170, St-Urbain, H2W 1V3               T.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1N 1X6                          T.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136A, Pigeon, H8N 1A6                 T.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, Turgeon, J7E 3H8                          T.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West island
4789, Boul. des Sources, H8Y 3C6        T.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra Quebequente

T.: 514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8                                       T.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9                                      T.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, Rachel O., H2W 1G3                              T.: 514844.1011
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do Quebec

T.: 450.687.2082
Clube Oriental Português de Montreal
4000, Coutrai, H3S 1C2   T.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397, St-Lauent, H2W 1Z8   T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard O., H2T 2K1  T.:514.273.4389

ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054

ASSociAÇÕeS e cluBeS

Centro de Ajuda à família                      T.: 514.982.0804
Centro Acção Sócio Comunitário      T.: 514.842.8045

centroS

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624 #209

Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203         514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

FilArmónicAS
Banda de Nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, H1N 1X6  T.:514.254.4647
filarmónica Divino Espírito Santo
231, rue Fleury O, H3L 1T8  T.:514.844.1774
filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6  514.982.0688

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

igreJAS
igreja Baptista Portuguesa  T.:514.577.5150
Missão Santa Cruz          T.:514.844.1011
Missão de Nª Sª de fátima  T.:450.687.4035

CâMBiO DO DóLAR CANADiANO
14 DE JANEiRO DE 2014
1 EURO = CAD 1.497130

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
514.277.7778

Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

2615 Place Chassé               514.845.0164 
web: www.ferma.ca

ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541

Farmácia
Louise Dadashzadeh
13 Rua Rachel O
Entrega gratuita         514-288-4864

mercearia 
portuguesa

4701 st-urbain
514.842.3373

iNfORMAçãO
PRA QUEM LÊ.

RESULTADO
PRA QUEM ANUNCiA

RS PLOMBERIE
7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito         514.725.6531

GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467

IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

111 St-Paul E.                  514.861.4562
web: www.solmar-montreal.com

TRADUÇÕES
SANDY MARTINS

514.943.7907

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

SOLUTIONS
ALUMINIUM A.S. INC
fabricação e instalação
corrimões e escadas de
alumínio, varandas     514.467.0044

AgÊnciAS de ViAgenS

BAncoS

cAnALiZAdor

conStruÇÃo

contABiLiStAS

dentiStAS

eLectricidAde

FArmáciAS

FunerAiS

imPortAdoreS

merceAriAS

monumentoS

notárioS

reStAurAnteS

trAduÇÕeS trAnSPorteS

3224 Bl. Rosemont                  514.507.7686

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

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

Bell fibe: 880
Videotron: 255

QuintA-FeirA 16 de JAneiro
- ronALdo gAnhA BoLA d’ouro
- VAmoS renoVAr A cASA... à PortugueSA
-FAmiLiA ViriAto FeSteJA

SáBAdo 18 de JAneiro
- SeSSÃo de LeiturA no cAFé com LetrAS
- noVA direÇÃo em hocheLAgA
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linhas 
da mão e
cartas.
vidente 

com dons 
naturais. 

resolve os
seus 

problemas sem 
voodoo. 

rosa
514-278-3956

Vidente

emPregoS

precisa-se de padeiro 
com experiência a 

tempo inteiro.
514-814-0362

Vende-se pneus usados de 
inverno de dois anos. Goo-
dyear Nordic P195-65r15.

bom e barato 
514-571-1924

precisa-se de assistente 
cozinheiro com 

experiência na cozinha 
portuguesa tradicional.

josé: 514-293-8450 Vende-Se

emPregoS
Procuramos senhora respon-
sável de confiança com ex-
periência para cuidar de uma 
pessoa idosa sem mobilidade.
Necessitando assistência para 
se deslocar dentro da casa. De-
vido à sua incontinência precisa 
de, ser mudada e limpar regu-
larmente. Procuramos senhora 
positiva com a capacidade de a 
poder motivar e também ajudá-
-la com alguns exercícios. Um 
almoço ligeiro deve ser pre-
parado, assim como alguma 
limpeza. Horário das 9am até 
15pm de 2ª a 6ª no Plateau.

514-234-1328
514-767-5959

Precisa-se de costureira a tem-
po inteiro. Deve falar um pouco 
de inglês ou francês. Estamos 
situados no 8620 Chemin Del-
mide na Ville Mont-Royal.

ENvIAr cv
mdesjardins@interforme.com

Precisa-se pessoa para traba-
lho geral. Ter experiência em 
produção de vestuário será 
uma vantagem. Deve falar um 
pouco de inglês ou francês. 
Estamos situados no 8620 
Chemin Delmide na Ville Mont-
-Royal.      ENvIAr cv
mdesjardins@interforme.com

Precisa-se de uma senhora en-
tre 30 a 40 anos que quer viver 
numa linda casa em Hamps-
tead e ajudar na limpeza e to-
mar conta de duas crianças de 
1 e 2 anos ou simplesmente vir 
a todos os dias regularmente.
Referência requerida.

sarah ou michel 
514-983-3067

gOvErNANtA
“NANNy”

Posição a tempo intei-
ro (40 horas por sema-
na), pode viver lá ou 
não e salário mínimo. 
Deveres implica: Fa-
zer 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 pa-
trocinar, se necessário. 
Deve falar francês ou 
inglês.
Helena: 438-863-4088

Portugalíssimo Produtora: 
rosa

Velosa

LinhA ABertA: 514.483.2362

Domingo das 15h às 18h
35 york, westmount, H3z 2z5

rosavelosa1@gmail.com

contActo PuBLicitário: 
514.366.2888

M E M O R A N D U M

† julIA pErEIrA lOpEs
Faledeu em Montreal no dia 13 
de janeiro de 2014, natural de 
Covide, Terras do Bouro, Portu-
gal, com 63 anos. Esposa do já 
falecido Rogério Lopes.

Deixa na dor sua filha Sandra 
(Hernani Botelho), seu filho 
Danny (Nazaré dos Anjos), seus 
netos Andrew, Heigan, Brandon 
e Britanny, irmãos, irmãs, cunha-
dos, cunhadas e sobrinhos (as), 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean talon este, montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino martins

O velório terá lugar hoje, quarta-feira, dia 15 de janeiro 
das 14h00 às 17h00 e das 19h00 às 22h00. 

O funeral será amanhã, dia 16 de janeiro de 2014 às 
10h00 na igreja Santa Cruz. Vai a sepultar no cemitério 
Repos St. Francois D’Assise. Renovam com profunda 
saudade a missa do sétimo dia que será no domingo, 
dia 19 de janeiro às 11h30 na igreja Santa Cruz.

A familia 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. 

Em memória de José 
Arsénio Soares Pa-
triarca.
Que faleceu há um 
ano (dia de 19 janeiro 
2013) e que nos dei-
xou a todos com mui-
tas saudades.

Em nome da família 
Patriarca, um sincero 
agradecimento a to-
das as pessoas que 
nos acompanharam 
durante este período 
difícil.

Família Patriarca

CANTiNHO DA POESiA

aPaga-te luz
Apaga-te luz, és falsa

Tão falsa como as mulheres modernas
Tão falsa que iluminas os bares e tabernas

Peço-te que te apagues.
Para que eu viva na solidão da noite pura

Meu olhar não fite tão hipócrita formosura
Para que eu viva na solidão da natureza
Meu olhar não fite tão hipócrita beleza

Quando ao passar me iluminas
É certo que me seduzes…

Só vivo em arruínas
E gritos…Acendem-se as luzes.

Emanuel

Beleza interiOr
 

Ontem fiquei triste um pouco pensativo,
Pensei em coisas que ainda não tinha analisado,

Tu dizes-me que me amas,
Sem me achar belo,

E que este amor é pura realidade.
 

Dizes-me que me amas pelo o que eu sou,
Ou seja, pelo meu interior,

Que achas muito belo e que quando falo...
...represento o amor,

Num trono em magnífico castelo.
 

Mas é muito cômodo este teu proceder,
Sentindo-te feliz com a minha sensibilidade,

Para mim são só palavras o que dizes...
Sem com tudo expressares a verdade.

 
Pois quando se ama verdadeiramente,

Não há pessoa mais linda do que a pessoa amada,
E por fisicamente não me achares bonito,
É por isso que não acredito que por mim,

Estejas apaixonada.
Vivaldo Terres

Vende-Se
Discoteca

portuguesa
Anabela

rodrigues
514-979-9592

ALugA-Se
Aluga-se 31/2.
514-252-8692
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SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONtAIs: 1. Boina, Ducha. 2. Aurora, Mo. 3. Aa, De, Ato. 4. Ror, Pisa, Ui, 5. Os, 
Portento. 6. Mear, Adua. 7. Somítico, Na. 8. Ás, Sana, Cor. 9. Ver, Lê, Ai. 10. Ir, Salada.
11. Limão, Oirar. vErtIcAIs: 1. Barro, Sável. 2. Ou, Osmose. 3. Irar, Em, Rim. 4. Noa, 
País, Rã. 5. Ar, Portal. 6. Adir, Inês. 7. Estaca, Ao. 8. Um, Aedo, Ali. 9. Coa, Nu, Ciar. 
10. Tutano, Da. 11. Apoio, Arear.
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O hOBBit: a desOlaçãO de smaug
Quem diria que após a monótona primeira 

parte da trilogia de O Hobbit, Peter Jack-
son guardava na manga o ótimo A Desolação De 
Smaug. Diferente de Uma Jornada inesperada, a 
sequência tem ritmo empolgante, drama e ação 
na medida certa e entrega a aventura que os fãs 
esperavam.

A história recomeça imediatamente após a batalha 
final do primeiro longa. Os viajantes  precisam fugir 
de Orcs e recebem abrigo e suprimentos de Beorn 
(Mikael Persbrandt), em preparação para a sua ca-
minhada pela Floresta das Trevas. Lá, sem Gandalf, 
Bilbo e os 13 anões precisam lidar com ilusões e lutar 

com exércitos de aranhas gigantes - cena impressio-
nante e visceral (especialmente em 3D) que faz a luta 
de Frodo e Sam com Laracna, em O Retorno Do Rei, 
parecer brincadeira de criança. A primeira novida-
de em relação ao livro aparece logo na cena inicial. 
Saída de Contos Inacabados, é recriado o encontro 
secreto entre Gandalf e Thorin, Escudo de Carva-
lho (Richard Armitage), na taverna Pônei Saltitante. 
Meses antes da jornada em direção a Erebor, os dois 
fazem planos para recuperar a poderosa Pedra Arken 
e reclamar o reino dos anões, afinal o mago prevê 
turbulências no futuro.
Essa não é a única cena criada a partir de outras 

obras de Tolkien. De Silmarillion, vieram referências 
à jornada do mago cinzento, que abandona o grupo 
para investigar o Necromante de Dol Guldur. No li-
vro O Hobbit, essa subtrama nunca é detalhada, po-
rém o filme faz uso dela para traçar conexões com O 
Senhor dos Aneis, e ainda somos agraciados com um 
espetacular combate.
Embora Uma Jornada Inesperada seja mais fiel ao 

livro, Desolação de Smaug apresenta melhor a Terra 
Média. Alguns fãs podem reclamar de algumas pas-
sagens, como a inclusão do elfo interpretado por Or-
lando Bloom e sua companheira Tauriel (Evangeline 
Lilly). Mesmo assim, o nível de detalhe da adaptação 
é incrível e as mudanças só estão lá para deixar o 
longa mais divertido.
Jackson ainda expande o universo  ao apresentar as 

diferenças entre as raças locais. Os Elfos são isola-
cioniostas, os humanos da Cidade do Lago ambicio-
sos e os Anões não sabem lidar com o orgulho ferido. 
Esses detalhes proporcionam realismo ao mundo, por 
mais fantástico que ele seja. A apresentação dessas 
facções também é importante para criar a base para 
Lá e De Volta Outra Vez.

HOrIzONtAIs: 1. Amargor. Juro de um capital. 2. Caruma. O 
m. q. índigo. 3. Nome da letra B. Insensato. 4. Alguma. Fatia de 
fígado, temperada e frita. Parte inferior ou terminal dos mem-
bros inferiores. 5. Renunciar voluntariamente (a cargo ou digni-
dade). Direito. 6. Metal precioso de cor amarela, dúctil e maleá-
vel. Aroma. 7. Pessoa ou coisa de género feminino de que se 
fala. Operação de limar. 8. Contr. da prep. de com o art. def. o. 
Caminho por mar. Ensejo. 9. Quilha. Grito de dor ou de alegria. 
10. Dividir ao meio. Jazigo de minérios. 11. Plantio de amieiros. 
Grande artéria que nasce no ventrículo esquerdo do coração e 
a partir da qual o sangue arterial é conduzido a todo o corpo.
vErtIcAIs: 1. Peça lisa e delgada de madeira. Inchação pro-
duzida pela infiltração de serosidades no tecido celular, sem 
vermelhidão nem dor. 2. Cilindro ou disco móvel no corpo de 
uma bomba ou no cilindro de uma máquina a vapor. Indica lu-
gar, tempo, modo, causa, fim e outras relações (prep.). 3. Elas. 
Matilha de cães a correr. Tomba. 4. Avança. Irídio (s.q.). Ex-
traordinária. 5. Que tem todas as cores. 6. Dizia-se dos filhos de 
negros que eram alvos e de cabelos louros. Parcela. 7. Loucura 
total e incurável. 8. Torna são. Lantânio (s.q.). Espaço de 12 
meses. 9. Indivisível. Calhau rolado. O espaço aéreo. 10. Gra-
ceja. Genuinidade. 11. Azebre. Tufo, maciço de arbustos.

AnedotAS
A sogra do Felizardo, uma faladora emérita, aca-
bou de falacer. O genro tratou logo de informar to-
dos os seus amigos, por SMS:
- Esta manhã, pelas sete horas e um quarto, a mi-
nha “estimada” sogra deixou… De falar.

Durante uma de muitas discussões habituais, diz a 
mulher para o marido:
- O que tu tens é muita falta de imaginação!
E responde o marido:
- Achas mesmo isso?! Então já te esqueceste que, 
no tempo do nosso namoro, eu te chamava fofi-
nha, meu anjo, meu tesouro, minha pérola? Não 
me digas que isto é falta de imaginação…

Disse um miúdo a outro:
- Este fim de semana, a minha irmã foi a um festi-
val de música, onde também fizeram um jogo em 
que os rapazes tinham de dar um beijo às rapari-
gas ou pagar-lhes uma cerveja.
Pergunta o outro: - E a tua irmã teve sorte?
O amigo: 
- Muita! Chegou hoje a casa com uma grande pie-
la…

sugestãO da semana: 
Festa da neve em mOntreal

Sylvio Martins

Começando nesta mesma edição, vou tentar  
todas as semanas, sugerir uma ou duas ati-

vidades para fazer ou visitar no curso da semana.
Para as outras semanas... veremos.
As sugestões para esta semana são: Festa das neves 

de Montreal, Salão do automóvel e Grévin Montreal.
Já há dois anos seguidos que tenho ido à festa das 

neves, organizada no Parque Jean Drapeau, durante 
quatro fins-de-semana, ou sejam (este ano) a 18, 19, 
25, 26 de Janeiro e 1, 2, 8, 9 de Fevereiro. Aí en-
contrará mais de 40 tipos de atividades para crianças 
e adultos, passando por espetáculos, jogos e outros 
divertimentos propicios ao inverno e neve. Todos sa-

bemos que não é fácil saír de casa durante o inverno, 
mas precisamos ganhar coragem e dar uma oportuni-
dade às crianças de se divertirem e sobretudo aban-
donar o sofá e o ecrã da televisão por algum tempo, 
razão principal da minha primeira sugestão.

A segunda sugestão é destinada aos amadores de au-
tomóveis. A partir do 17 até ao 26 de Janeiro, o Palais 
des Congrès, acolhe o anual “Salon de l’Automobile 
de Montreal”. Carros novos e antigos, assim como  
tudo o que está ligado às novas tecnologias neste fan-
tástico mundo do automóvel, estarão à sua espera. 
Venha ver, pois sonhar não vos precepitará em gran-
des dificuldades financeiras. 
Para a terceira sugestão, convido-vos a vir apreciar 

a “arte du vrai-semblant”. Um museu de cera com 
vedetas nacionais e internacionais. Esta atividade 
passa-se no Centre Eaton, situado no 705 rua Ste Ca-
therine Oeste, no quinto andar deste bem conhecidi 
centro comercial. Para informações: 514-788-5210.
Boa semana...
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ROSTOS, OLHARES E iDENTiDADE

MANUEL CARVALHO E JOAQUiNA PiRES

A TRANQUiLA DANçA DA ViDA

tiagO gOnçalves

Combinámos encontrar-nos no Clube Portugal de 
Montreal pela simples razão de ser lá que o nos-

so entrevistado se sente como  peixe na água. As pare-
des, repletas de vozes e memórias,  deste vetusto Clu-
be viram-no crescer, fazer-se homem, transformar-se, 
gradualmente, num modelo para as dezenas de jovens 
do Grupo Folclórico Praias de Portugal  que todas as 
sextas-feiras, ao serão, por ali espalham, a rodos, a sua 
esfuziante alegria de viver e dão alento ao aforismo de 
que a esperança é a última a morrer. Quem já assistiu 
aos ensaios do Grupo e observou a desenvoltura com 
que o Tiago põe aquela gente toda a mexer ao toque 
da sua varinha mágica, sai de lá muito mais optimista 
quanto ao futuro que espera a Comunidade. Não obstan-
te a aparente timidez, quando arregaça as mangas, o Tia-
go é um rapaz determinado, tenaz, habituado a trabalhar 
em equipa, com um dom inestimável para se pôr na pele 
dos outros, que diz ser o segredo duma boa liderança. 
Nasceu na aldeia das Lapas, Torres Novas, em 1982, e 

chegou a Montreal aos sete anos de idade. Ainda agora 
traz nos olhos farrapos da infância impregnada dos en-
cantos campestres e de  braçados de afectos. «Lembro-
-me da natureza, do tempo em que jogava à bola com 
os meus amigos, na rua, por vezes falo aos meus pais 
de coisas que eles pensavam que eu já tinha esquecido 
mas que continuam presentes no meu coração. Guardo 
muitas recordações dos meus avós, principalmente os 
do lado do meu pai, ensinaram-me muitas coisas, brin-
cava muito com o meu avô, tinha sempre um boné na 
cabeça, nunca mais me esqueci disso.»
A emigração da família para Montreal aconteceu pelas 

razões de sempre, quando o sonho de uma vida melhor 
inquieta os homens e os arranca ao chão onde nasceram.
«Depois de alguns meses na casa de familiares, fomos 

viver para o bairro de Villeray e fui frequentar a classe 
d’accueil  da escola St. Jean de la Croix.  A minha adap-
tação foi muito difícil, tinha poucos amigos, ainda hoje 
me custa falar nisso, não sabia falar francês e reprovei 
logo no primeiro ano. Mais tarde, na escola primária 
Hélène Boulet, tudo foi diferente, foi a melhor escola 
que eu tive, adorei,  os professores eram fantásticos, os 
alunos davam-se todos bem. Comecei também a ir à 
escola portuguesa dos sábados, primeiro na Santa Cruz 
e depois na Portuguesa do Atlântico, onde acabei por 
concluir o nono ano. Não gostava muito mas os meus 
pais não me deixaram desistir. Hoje estou-lhes muito 
agradecido porque senão o meu português seria mui-
to pior do que é agora. Quando somos pequenos não 
sabemos dar o valor mas hoje reconheço quanto foi 
importante para mim. Quando tiver filhos também irei 
puxá-los para irem à escola portuguesa como eu fui.» 
Quando terminou o curso secundário e chegou o tempo 
de frequentar o cégep, a transição perturbou-o imenso, 
sentiu-se à deriva, indeciso sobre qual o melhor cami-
nho a seguir. «Por volta dos dezoito anos comecei a tra-
balhar numa farmácia Jean Coutu e deixei os cursos de 
lado. Trabalhava muito, também saía à noite, foi com-
plicado.» Após dois anos escolares pouco proveitosos, 
valeram-lhe os ponderados conselhos dum orientador 
pedagógico que, verificando a sua tendência para as ac-
tividades manuais, o aconselhou a tirar um curso técni-
co. A escolha acertada recaiu num curso de mecânica de 
automóveis que lhe abriu novas portas e lhe reforçou a 
auto-estima. «Tirei o meu curso na École Daniel John-
son e hoje sou mecânico de automóveis num concessio-
nário da BMW, em Dorval, onde me sinto muito bem.»
  Logo desde a primeira troca de palavras compreen-

demos que esta conversa não irá seguir uma ordem cro-
nológica muito rigorosa. Os avanços e recuos irão ser 
constantes, ao sabor dum vaivém  intemporal e geográ-
fico entre os vários mundos em que se reparte.
Iremos, pois, para reatar o fio à meada, voltar atrás na 

conversa para acompanhar os seus primeiros passos na 
integração no Rancho Praias de Portugal,  o que aconte-

ceu logo no primeiro ano da chegada a Montreal. Foi o 
que se chama um amor à primeira vista.
«Um rapaz que ia à escola comigo, o Bruno Mateus, 

convidou-me para vir para o Rancho. A princípio não 
estava muito interessado mas ele convenceu-me e logo 
desde a primeira dança adorei. E até hoje, j’ai eu la pi-
qûre.» Solta a raridade duma risada, mais descontraído, 
mais afoito. 
«Até falto a dias de trabalho para vir para o rancho. 

Gosto muito, muito. Pouco tempo depois vieram o meu 
pai, a minha mãe,  também o meu irmão, que era peque-
nino, juntou-se a família toda aqui. O antigo ensaiador 
convenceu o meu pai a tocar bombo e a minha mãe des-
fila com um dos estandartes. Desde há alguns anos sou 
eu o ensaiador, embora goste mais de dizer que sou uma 
pessoa que ajuda os outros.»

O seu envolvimento no Rancho, rodeado de belas rapa-
rigas de origem portuguesa, seria naturalmente propício 
ao namoro com alguma delas mas não foi esse o destino 
que lhe estava traçado. «Quando fui para o cégep, no 
curso de francês, conheci lá a Fanny, uma moça de ori-
gem quebequense. Fazíamos trabalhos escolares juntos 
e fomo-nos conhecendo assim, devagarinho.» A ternura 
que lhe embacia o olhar dispensa palavras, é eloquente 
quanto ao desfecho inevitável. «E até hoje, casámos há 
dois anos. Ela trabalha na biblioteca de Lasalle e está a 
terminar o curso de bibliotecária. Trouxe-a aqui para o 
Rancho e já dança, participa nas nossas actividades, já 
compreende e fala o português, também gosta muito da 
nossa comida, tem receitas portuguesas que faz muitas 
vezes lá em casa.» Os receios da incomunicabilidade fa-
miliar diluíram-se logo na primeira aproximação,  todos 
descobriram rapidamente que era mais o que os unia do 
que aquilo que os dividia. «Quando levei a Fanny pela 
primeira vez a casa, foi num sábado, lembro-me muito 
bem, os meus pais tiveram uma boa reacção, recebe-
ram-na muito bem, mesmo que, anteriormente, quando 
falávamos no assunto,  preferissem que eu namorasse 
com uma rapariga portuguesa. Também me dou mui-
to bem com os pais dela. Afinal, os portugueses e os 
quebequenses não são muito diferentes. Somos  todos 
católicos, festejamos as mesmas datas importantes, o 
Natal, a Páscoa.» Menciona, mais uma vez, para salien-
tar a importância e a firmeza da decisão, que quando 
os filhos aparecerem gostaria de os matricular na escola 
portuguesa e de os integrar nas actividades do Rancho. 
«A Fanny está completamente de acordo comigo, ela 
própria me está sempre a  pedir para falarmos mais fre-
quentemente português em casa, para poder praticar 
mais.» Nestas reviravoltas da vida, Portugal nunca ficou 
esquecido, as periódicas férias na terra natal são sempre 
motivo de alvoroço e um reacender de afectos.
«Quando lá chego, sinto-me em casa. À saída do avião 

só me apetece dar um grito, até o ar é diferente. Saí de 
Portugal com sete anos mas, quando me perguntam o 
que sou, sinto-me um português residente no Canadá. 
Adoro Montreal, adoro o Québec mas aqui, (bate com 

o punho cerrado no coração) aqui, sinto-me português. 
Sinto-me muito orgulhoso de tudo o que é português, 
da cultura, da língua, da história.» A conversa volta a 
incidir sobre as actividades dos jovens no Rancho  e 
no Clube. Numa reflexão, inserida numa brochura co-
memorativa do 10º aniversário do Rancho, o saudoso 
Fernando André, um dos seus fundadores em 1982,  di-
zia: “O Rancho não é só dança e música. É igualmente 
uma actividade social salutar, uma escola e um ponto 
de encontro. Quer para os componentes, quer para os 
pais. Dentro dele se criam vários laços de amizade e há 
como que um espírito de família.” Pelo que transparece 
das suas palavras, é evidente que o Tiago compreendeu 
a importância da mensagem veiculada e, perseverante, 
desenvolve todos os esforços para transformar as pala-
vras em actos. 
«O ano passado, para manter os jovens no Rancho, 

depois de ouvir a opinião de todos, decidimos criar 
uma equipa de futebol. Estamos inscritos na Ligue 
Concórdia e jogamos com outras equipas de várias 
etnias, mexicanos, franceses, polacos, é mais para nos 
divertirmos do que para outra coisa. No próximo ano, 
iremos participar numa Liga mais fácil para podermos 
criar uma equipa mista que integre também as rapari-
gas que queiram jogar. Desenvolvemos também outras 
actividades interessantes em grupo, fazemos sessões de 
karaoke, vamos ao bowling, praticamos karting e outras 
coisas assim,  para nos mantermos unidos e evitar que 
os mais novos se dispersem.» Evidentemente, iniciati-
vas deste género exigem a compreensão e o apoio dos 
dirigentes do Clube  mas,  acima de tudo, uma liderança 
forte. «Sinto que tenho a capacidade de me meter na 
pele dos mais jovens e desta forma tenho conquistado 
a confiança deles. Acredito que de outra forma muitos 
já se teriam ido embora e abandonado tudo. Uma das 
coisas de que me falam muito é da falta de actividades 
interessantes para eles que a Comunidade Portuguesa 
possa oferecer para os cativar.  Os jovens, se se sen-
tirem bem, chamam os amigos, estes chamam outros, 
acho isso muito importante. Penso que um dos grandes 
problemas da Comunidade Portuguesa é a falta de líde-
res jovens, com trinta, trinta e poucos anos, que possam 
escutar,  compreender e guiar os mais novos.» Mesmo 
que este vazio seja um dos problemas que afectam a 
Comunidade, salta aos olhos que no Clube essa situação 
é encarada com seriedade e os resultados já são visí-
veis. Presentemente, já funciona um frutuoso sistema 
de vasos comunicantes entre o Clube o o Rancho que  
começa a ser um  viveiro de sangue novo para os corpos 
dirigentes. «A minha esperança é que continue a existir 
aqui, no Clube,  uma administração aberta de espírito 
e compreensiva. Eu pertenço também ao conselho de 
administração que este ano integra mais três elementos 
jovens  do Rancho, duas raparigas e um rapaz, todos 
na casa dos vinte anos, o que traz maior abertura e me 
deixa muito optimista. Um dos meus grandes sonhos 
dentro do Clube seria construir um terraço exterior onde 
a juventude se pudesse reunir e confraternizar no verão, 
sem precisar de ir para outros lados. Quanto à Comuni-
dade Portuguesa, gostaria de a ver mais unida, sem divi-
sões regionais, e que o nosso Bairro fosse mais visível, 
como o italiano ou o chinês.» Mais uma reviravolta, a 
última,  na conversa, para falar da digressão do Ran-
cho a Portugal, em 2010, e das emoções que despertou. 
«Foi uma experiência muito boa. Fomos bem recebidos 
por todo o lado. Foi um sucesso com muitas actuações, 
principalmente no Minho e com uma filmagem para a 
televisão, para o programa Portugal no Coração. A ac-
tuação que mais me tocou foi a que fizemos nas Lapas, 
na minha aldeia. Tirámos imensas fotografias com os 
meus avós, os meus tios e os meus primos, mas a ima-
gem que eu guardo no coração foi ver a minha madri-
nha a chorar, só me apeteceu parar de dançar, porque já 
tinha uma bola no coração e lágrimas nos olhos.»
A terminar, passou a mão pelo cabelo, algo embaraça-

do, as palavras a soltarem-se cautelosas, para reforça-
rem, sem equívocos, o que lhe vai no fundo do coração:
«Quero que fique claro que tudo o que eu disse não foi 

para criticar ninguém, mas sim com espírito construti-
vo, sou uma pessoa muito positiva que só quer o melhor 
para todos.»  Podes ficar descansado, Tiago. Quem po-
deria duvidar da franqueza, da lealdade e da generosida-
de dum olhar tão afável como o teu? 
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O ano de 2013 foi, como 
sempre, recheado de go-

los para Cristiano Ronaldo. 
O astro português terminou 
o ano com qualquer coisa 
como 69 golos marcados: 59 
pelo Real Madrid e 10 pela 
seleção portuguesa. Sempre 
ao mais alto nível pelo Real 
Madrid e por Portugal, o 
avançado, que venceu o pré-
mio de Melhor Jogador do 
fifA Ballon d’Or de 2008, 
é cada vez mais um símbolo 
dos Merengues, e por isso 
não admirou que tivesse re-
novado o contrato com o clu-
be até 2018 e que até pondere 
acabar a carreira no gigante 
madrileno.
A vida sempre rodou em tor-

no do futebol e do estrelato. 
Baptizado em honra de Ronald 
Reagan, o ator preferido do pai 
que até se tornou presidente 
dos Estados Unidos, Cristiano 
Ronaldo cedo mostrou o talen-
to que o haveria de tornar num 
dos maiores futebolistas de 
sempre a nível mundial.
Mas não é só de talento que 

se faz a vida, sobretudo no 
futebol. Depois de começar 
a jogar num pequeno clube 
madeirense chamado Clube 
Futebol Andorinha chegou ao 
Nacional da Madeira e, aos 11 
anos, enfrentou o maior desa-
fio da vida.
Ainda criança deixou a ilha 

da Madeira para, totalmente 
sozinho, viajar para Portugal 
continental e juntar-se à famo-

CavaCO silva FeliCita 
rOnaldO e destaCa O 
“nível desPOrtivO”
O Presidente da Repúbli-

ca português, Cavaco 
Silva, felicitou Cristiano Ro-
naldo, que venceu a Bola de 
Ouro da fifA para melhor 
jogador do Mundo em 2013, 
pelo “excecional nível des-
portivo” do futebolista.

“É o primeiro português a 
receber por duas vezes esta 
distinção. Este galardão é o 
reconhecimento do seu ex-
cecional nível desportivo, do 
empenho e dedicação que tem 
colocado em todo o seu per-
curso como futebolista”, diz 
Cavaco Silva em mensagem 
divulgada na página Internet 
da Presidência da República. 
Felicitando Cristiano Ronaldo 
em seu nome e em nome “de 
todos os portugueses”, Cavaco 
Silva diz ainda que a distinção 
da FIFA “significa também a 
valorização do desporto em 
Portugal e é um estímulo para 
os jovens desportistas, dando 
um contributo muito relevante 
para a projeção internacional 
do nosso país”.
“Aceite as minhas felicita-

ções e os desejos de muitos 
sucessos pessoais e desporti-
vos”, escreve o Presidente da 
República no final da mensa-
gem endereçada ao atleta.
Na votação, cujo resultado 

final foi apresentado pelo anti-
go futebolista Pelé, na Gala da 
FIFA, em Zurique, na Suíça, o 
português do Real Madrid ba-

teu o argentino Lionel Messi, 
do FC Barcelona, e o francês 
Franck Ribery, do Bayern de 
Munique.Apesar de não ter 
vencido qualquer título coleti-
vo, Cristiano Ronaldo bateu o 
recorde pessoal de golos num 
ano civil, ao apontar 69 tentos 
em 59 jogos oficiais.

CristianO rOnaldO
O melhOr jOgadOr
dO mundO 2013

sa academia de formação do 
Sporting Clube de Portugal. 
As dificuldades a nível pes-

soal por estar longe da família 
não o impediram de continuar 
a evoluir e fez história em Al-
valade ao tornar-se no primei-
ro jogador a atuar nas equi-
pas Sub-16, Sub-17, Sub-18, 
equipa B e equipa principal na 
mesma época!
Marcou dois golos na es-

treia oficial pelos Leões, mas, 
por essa altura, o seu talento 
já quase não cabia no futebol 
português. No jogo de inaugu-
ração do Estádio José de Al-
valade, o Sporting recebeu o 
convidado Manchester United 
e quando Sir Alex Ferguson 
viu aquele jovem irreverente 
de apenas 18 anos não teve 
dúvidas. Estava encontrado o 
sucessor de David Beckham 
em Old Trafford.
A carreira em Inglaterra foi 

recheada de golos e exibi-
ções maravilhosas e, por isso, 
o mundo não ficou chocado 
quando, em 2009, se transfe-

riu para o Real Madrid por um 
valor recorde a nível mundial. 
Por essa altura, já há muito 
tempo que era uma das prin-
cipais referencias da seleção 
portuguesa, onde já é o melhor 
marcador de todos os tempos, 
juntamente com Pauleta, com 
um total de 47 golos.
Participou nas fases finais 

dos Campeonatos da Euro-
pa de 2004, 2008 e 2012 e 
da Copa do Mundo da FIFA 
2010, alem, claro, de ter ven-
cido o prémio Jogador do Ano 
do FIFA Ballon d’or 2008 e de 
ser o primeiro agraciado com 
o Prémio Puskas da FIFA, em 
2009.
Como tantos outros, 2013 

foi um ano recheado de golos 
para Cristiano Ronaldo que, 
agora, se torna no primeiro 
português a ganhar a segun-
da Bola de Ouro na carreira, 
depois das distinções a Eusé-
bio e Luís figo.
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clubE tEmpOrADA  lIgA          tAÇA                 tAÇA        cOmpEtIÇõEs OutrOs  tOtAl
                  DA lIgA           EurOpEIAs 
  j g  A  j g  A   j g  A  j g  A j g  A  j g  A

spOrtINg 2002–03  25  3  –  3  2  –  –  3  0  –  0  0  0  31  5   –

total   25  3  –  3  2  –  –  3  0  –  0  0  0  31  5   –

m. united  2003–04  29  4  3  5  2  3  1  0  0  5  0  1  0  0  0  40  6  7
 2004–05  33  5  4  7  4  4  2  0  0  8  0  2  0  0  0  50  9  10
 2005–06  33  9  6  2  0  0  4  2  1  8  1  1   –   47  12  8
 2006–07  34  17  13  7  3  1  1  0  0  11  3  5   –   53  23  19
 2007–08  34  31  7  3  3  0  0  0  0  11  8  1  1  0  0  49  42  8
 2008–09  33  18  6  2  1  0  4  2  0  12  4  2  2  1  1  53  26  9

total   196  84  39  26  13  8  12  4  1  55  16  12  3  1  1  292  118  61

real madrid  2009–10  29  26  7  0  0  0   –   6  7  0   –   35  33  7
 2010–11  34  41  10  8  7  1   –   12  6  4   –   54  54  15
 2011–12  38  46  11  5  3  0   –   10  10  3  2  1  0  55  60  14
 2012–13  34  34  6  7  7  1   –   12  12  1  2  2  -  55  55  8
 2013–14  18  20  3  1  0  0   –   5  9  2   –   24  29  5

total  153  166  37  21  17  2    –   45  44  12  4  3  0  223  230  49

tOtAl DE cArrEIrA  374  253  76  50  31  10  12  4  1  103  60  24  7  4  1  546  353  110

CristianO rOnaldO e a sua história
Cristiano Ronaldo dos 

Santos Aveiro OiH 
(Santo António, funchal, 5 
de fevereiro de 1985), é um 
futebolista português que 
joga como médio ala e ex-
tremo no Real Madrid e na 
Seleção Portuguesa, na qual 
é capitão.
Ronaldo tornou-se no joga-

dor mais caro da história do 
futebol após a sua transferên-
cia em 2009 do Manchester 
United para o Real Madrid, 
num acordo no valor de 80 mi-
lhões de libras esterlinas (94 
milhões de euros). Este con-
trato estabeleceu a sua cláu-
sula de rescisão em 1 000 mi-
lhões de euros e estipulou uma 
quantia anual de 12 milhões de 
euros, o que faz dele um dos 
jogadores de futebol mais bem 
pagos do mundo. Em Abril de 
2012 foi considerado o joga-
dor de futebol mais valioso do 
mundo, após um estudo que 

atribuiu ganhos de 40 milhões 
de euros anuais ao jogador 
português.
Ronaldo começou a sua car-

reira nas categorias de base do 
Clube de Futebol Andorinha 
de Santo António. Em 1995, 
foi para o Clube Desportivo 
Nacional e o seu sucesso com 
a equipa levou-o a assinar com 
o Sporting Clube de Portugal 
por duas temporadas. O talen-
to precoce de Ronaldo chamou 
a atenção de Sir Alex Fergu-
son, treinador do Manchester 
United. Em 2003, quando ti-
nha apenas dezoito anos de 
idade, Ronaldo assinou um 
contrato com o clube inglês, 
que pagou cerca de 12,24 mi-
lhões de libras esterlinas (15 
milhões de euros) ao Sporting 
Clube de Portugal. Já na tem-
porada seguinte, Ronaldo ga-
nhou o seu primeiro título com 
o Manchester United, a Taça 
de Inglaterra, e chegou à final 

do Campeonato Europeu de 
Futebol de 2004 com Portugal, 
na qual marcou o seu primei-
ro golo internacional, mas não 
evitou a surpreendente derrota 
frente à Grécia. Ronaldo foi 
incluído na equipa ideal desta 
competição.
Ronaldo foi o primeiro fute-

bolista a vencer todos os qua-
tro prémios principais PFA e 
FWA, em 2007. Ronaldo ficou 
em terceiro lugar na votação 
de melhor jogador do mundo 
pela FIFA de 2007 e em segun-
do lugar na votação da Bola de 
Ouro de 2007. Em 2008, Ro-
naldo conquistou a sua primei-
ra, e única até à data, Liga dos 
Campeões com o Manches-
ter United, foi considerado o 
melhor avançado e o melhor 
jogador da competição e foi 
o maior marcador da mesma, 
assim como ganhou a Bota de 
Ouro, tornando-se no primeiro 

médio ala a consegui-lo, e ain-
da ganhou a Bota de Ouro da 
Premier League. Ronaldo ga-
nhou três dos quatro principais 
prêmios PFA e FWA, não ga-
nhando apenas o prémio PFA 
Young Player of the Year e foi 
nomeado pela FIFPro, World 
Soccer, Onze d’Or e pela FIFA 
(melhor jogador do mundo 
pela FIFA em 2008), tornan-
do-se no primeiro jogador do 
Manchester United a ganhar a 
Bola de Ouro10 em quarenta 
anos, após George Best. Foi 
o primeiro jogador a ganhar o 
Prémio FIFA Ferenc Puskás, 
em 2009, atribuído ao melhor 
golo do ano. Ronaldo marcou 
esse golo a 40 metros da ba-
liza do F.C. Porto num jogo 
dos quartos-de-final da Liga 
dos Campeões, enquanto jo-
gava pelo Manchester United. 
Johan Cruyff, três vezes ven-
cedor da Bola de Ouro, disse 

numa entrevista a 2 de Abril de 
2008, “Ronaldo é melhor do 
que George Best e Denis Law, 
que foram dois grandes e bri-
lhantes jogadores na história 
do Manchester United”. Ro-
naldo ficou em segundo lugar 
na votação de melhor jogador 
do mundo pela FIFA de 2009 
e segundo lugar na votação da 
Bola de Ouro de 2009.

Ronaldo tornou-se no maior 
marcador numa temporada na 
história do Real Madrid, com 
53 golos, superando o recorde 
anterior do clube de 49 golos 
por Ferenc Puskás. Seis dias 
depois, Ronaldo quebrou o 
recorde de mais golos marca-
dos numa temporada no cam-
peonato espanhol, com 40, 
superando a marca de Telmo 
Zarra estabelecida em 1951 

Continuação Página 20
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CristianO rOnaldO e a sua história
(38 golos) e a marca de Hugo Sánchez 
estabelecida em 1990 (38 golos). Ro-
naldo também quebrou o recorde de 
Telmo Zarra de mais golos por minu-
to, com um golo marcado a cada 70,7 
minutos. O jornal Marca, o outorgador 

oficial do Troféu Pichichi (o prémio 
de melhor marcador da Liga), afirmou 
que Ronaldo marcou 41 golos (o jornal 

Marca atribuiu mais um golo a Ronal-
do que a Liga, que o atribuiu a Pepe). 
Ao marcar 40 golos, ganhou de novo a 

Bota de Ouro, tornando-se no primei-
ro jogador a vencer o troféu em dois 
campeonatos diferentes. Ronaldo ficou 
em terceiro na votação de melhor joga-
dor a jogar na Europa na temporada de 
2010–2011, atrás de Lionel Messi e de 

Xavi Hernández, e em segundo lugar 
na eleição da Bola de Ouro da FIFA de 
2011, atrás de Lionel Messi e à frente 

de Xavi. Em 2013 foi premiado com a 
FIFA Bola de Ouro, pela segunda vez 
na sua carreira.

OS TRÊS GRANDES JOGADORES PREMiADOS COM A BOLA D’OURO
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títulOs dO Cr7
spOrtINg

Primeira Liga: 2001–02
Taça de Portugal: 2001–02

Supertaça Cândido de Oliveira: 2002

mANcHEstEr uNItED
Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2008
Liga dos Campeões da UEFA: 2007–08

Premier League: 2006–07, 2007–08, 2008–09
FA Cup: 2003–04

Carling Cup: 2005–06, 2008–09
FA Community Shield: 2007, 2008

rEAl mADrID
La Liga: 2011–12

Copa del Rey: 2010–11
Supercopa de España: 2012

Troféu Santiago Bernabéu: 2010, 2011, 2013
World Football Challenge: 2011, 2012

Troféu Teresa Herrera: 2013

prémIOs INDIvIDuAIs
FIFA Ballon d’Or: 2013
FIFA Ballon d’Or: 2008

Melhor jogador do mundo pela FIFA: 2008
Bola de Prata (segundo melhor jogador do ano): 2007, 2009, 2011, 2012

Time do Ano da UEFA: 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Sir Matt Busby Player of the Year – Jogador do Ano no Manchester United: 

2003–04, 2006–07, 2007–08
Melhor jogador jovem do mundo pela FIFPro: 2004, 2005

Equipa do Euro: 2004, 2012
Trofeo Bravo: 2004

Futebolista Português do Ano: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Jogador do Mês na Premier League: Novembro de 2006, Dezembro de 2006, 

Janeiro de 2008, Março de 2008
Equipa do Ano pela PFA: 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09

FIFPro World XI: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Futebolista do Ano pela FWA: 2006–07, 2007–08
Futebolista do Ano pela PFA: 2006–07, 2007–08

Futebolista Jovem do Ano pela PFA: 2006–07
Barclays Player of the Season: 2006–07, 2007–08

Bota de Ouro da UEFA: 2007–08, 2010–11
Avançado do ano da UEFA: 2007–08
Jogador do ano da UEFA: 2007–08

Barclays Merit Award: 2007–08
Melhor jogador do mundo pela FIFPro: 2008, 2013

Melhor jogador do mundo pela revista World Soccer: 2008, 2013
Onze d’Or: 2008

Bola de Prata do Mundial de Clubes da FIFA: 2008
Prémio FIFA Ferenc Puskás: 2009

Prémio Arco-íris 2010 (pelo seu contributo na luta contra a discriminação)
Troféu Pichichi: 2010-11

Troféu Alfredo Di Stéfano: 2011-12, 2012-13
LFP MVP: 2013

GOLOS
Liga dos Campeões da UEFA de 2012–13: 12 golos em 12 jogos
Liga dos Campeões da UEFA de 2007–08: 8 golos em 11 jogos

Copa del Rey de 2010–11: 7 golos em 8 jogos
La Liga de 2010–11: 40 golos em 36 jogos

Premier League de 2007–08: 31 golos em 34 jogos
World Football Challenge de 2011: 4 golos e 3 jogos

crIstIANO rONAlDO
NA sElEÇÃO DAs QuINAs

 Ano Jogos Golos
 2003      2      0
 2004     16      7
 2005     10      2
 2006     14      6
 2007     10      5
 2008      8      1
 2009      7      1
 2010     11      3
 2011      9      7
 2012     13      5
 2013      9     10
 total    109     47

seleçãO POrtuguesa
foi convocado pela primeira vez 

para a Selecção Portuguesa de 
futebol para um amigável frente ao 
Cazaquistão, jogo que Portugal ven-
ceu por 1–0.
EURO 2004: Ronaldo foi convocado 

para o Euro 2004 que foi realizado em 
Portugal, tendo marcado o seu primeiro 
golo pela Selecção das Quinas frente à 
Grécia na fase de grupos, jogo que Por-
tugal perdeu por 2–1. Marcou também 
na vitória por 2–1 na semifinal frente à 
Holanda. Neste mesmo ano representou 
Portugal nos Jogos Olímpicos.
fifA 2006: Na fase de qualificação, 

foi o segundo melhor marcador na zona 
europeia, com sete golos, e marcou o 
seu primeiro golo num Campeonato do 
Mundo frente ao Irão, de grande pe-
nalidade. Foi muito criticado devido à 
piscadela de olho que deu em direcção 
ao banco de Portugal, logo após a ex-
pulsão de Wayne Rooney, nos quartos-
-de-final frente à Inglaterra, jogo que 
Portugal venceu. No dia 4 de Julho, o 
árbitro explicou à imprensa que o cartão 
vermelho mostrado a Rooney foi devido 
a uma infracção e não foi influenciado 
pela contestação de Ronaldo. A reação 
controversa da imprensa inglesa, fez 
com que Ronaldo ponderasse a saída do 
Manchester United, e supostamente terá 
dito ao diário Marca que gostaria de ser 
transferido para o Real Madrid. Em res-
posta à especulação, Alex Ferguson pe-
diu a Carlos Queiroz, o então adjunto do 
Manchester United, que fosse conversar 
com Ronaldo, com o fim de tentar mudar 
a sua decisão. Ronaldo ficou, e assinou 
a extensão do seu contrato em Abril de 
2007 por mais 5 épocas. Foi considera-
do um dos melhores jogadores jovens do 
Campeonato do Mundo de 2006, com-
petição em que Portugal se classificou 
em 4º lugar, à frente de seleções como as 
do Brasil, Argentina, Inglaterra, Holan-
da e Espanha. No jogo contra a Holanda, 
saiu magoado ainda no primeiro tempo 
por causa de uma violenta entrada do 
defesa central Khalid Boulahrouz, que 
mais tarde seria expulso.
EURO 2008: Na campanha de quali-

ficação para o Euro 2008, Ronaldo mar-
cou oito golos, mas terminou o Cam-
peonato com apenas um golo frente à 
República Checa. Portugal acabaria por 
ser eliminado pela Alemanha. Após per-
der a partida por 3 a 2.Com isso Carlos 
Queiroz foi nomeado técnico de Portu-
gal em julho de 2008. E nomeou Ro-
naldo como capitão da equipe. Ronaldo 
foi o homem-do-jogo contra Républica 
Checa no Grupo A do campeonato eu-
ropeu.
fifA 2010: Com a contratação de 

Carlos Queiroz como novo selecciona-
dor das Quinas, Ronaldo foi nomeado o 
novo capitão da Selecção Portuguesa de 
Futebol, sucedendo assim a Nuno Go-
mes, capitão no Euro 2008. Depois da 
sua lesão frente ao Olympique de Mar-
seille no jogo da Liga dos Campeões, 
Ronaldo ficou em dúvida para os dois 
últimos encontros frente à Hungria e 
Malta. Ronaldo pensou ter recuperado a 
tempo do jogo frente à Hungria, e com 
muita controvérsia e discordância do 
Real Madrid, foi mesmo utilizado por 
Queiroz frente aos Húngaros. Ronaldo 
fez a assistência para o golo de Simão, 

jogo que Portugal ganhou por 3–0. Po-
rém, Ronaldo ressentiu-se da lesão, 
agravando-a, e foi substituído aos 27 
minutos da partida, acabando por falhar 
o jogo frente a Malta. Com a passagem 
da Selecção Portuguesa às eliminatórias, 
Ronaldo era a maior dúvida para o duplo 
encontro frente à Bósnia e Herzegovina. 
Contra a vontade do Real Madrid, Quei-
roz convocou Ronaldo para que este 
fosse reavaliado pela equipa médica da 
Selecção Portuguesa e depois de passar 
pelos devidos testes, foi anunciado a sua 
inaptidão para os dois jogos. Portugal 
eliminou a selecção da Bósnia e Herze-
govina, e assim se apurou para a fase fi-
nal do Campeonato do Mundo de 2010.
Portugal acabou por ser eliminado pela 

Espanha nos oitavos-de-final, pelo resul-
tado mínimo. Os espanhóis viriam a ser 
campeões da competição.143
Euro 2012: Ronaldo marcou dois go-

los por Portugal contra a Bósnia e Her-
zegovina na segunda mão do play-off de 
acesso à fase final do Euro 2012, num 
jogo em que Portugal, depois de ter em-
patado em Zenica por 0–0 na primeira 
mão, venceu por 6–2 em Lisboa na se-
gunda mão, apurando-se para a fase fi-
nal da competição. Marcou dois golos 
no jogo contra a Holanda no terceiro 
jogo da fase de grupos do Euro 2012 e 
outro contra a República Checa. Ronal-
do também marcou o golo da vitória no 
jogo contra a República Checa. Portugal 
acabou por ser eliminado nas meias fi-

nais, na decisão por pontapés da marca 
da grande penalidade, frente à actual 
campeã europeia e bi-campeã mundial 
Espanha.
Em uma entrevista com a revista 

Kicker, Ronaldo afirmou que: “eu só 
serei plenamente satisfeito com minha 
carreira, quando eu levantar um tro-
féu com Portugal”. 
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1-Moreirense 45 24 12 9 3 37 15
2-FC Porto B 44 24 13 5 6 30 21
3-Portimonense 43 24 13 4 7 37 29
4-Sporting B 41 24 13 2 9 36 30
5-Sp. Covilhã 40 24 12 4 8 27 21
6-Benfica B 40 24 11 7 6 53 34
7-Penafiel 40 24 10 10 4 24 15
8-Tondela 36 24 10 6 8 30 25
9-Chaves 35 25 10 5 10 29 38
10-Desp. Aves 35 24 10 5 9 20 20
11-Marítimo B 35 24 10 5 9 19 20
12-Farense 34 24 9 7 8 27 21
13-U. Madeira 32 24 9 5 10 33 27
14-Leixões 32 24 9 5 10 25 29
15-SC Braga B 31 25 9 4 12 27 34
16-Beira-Mar 28 24 7 7 10 25 29
17-Ac. Viseu 26 24 7 5 12 22 23
18-Santa Clara 25 24 7 4 13 20 26
19-Feirense 24 24 4 12 8 19 29
20-Trofense 24 24 5 9 10 21 36
21-Atlético CP 19 24 4 7 13 13 32
22-UD Oliveirense 19 24 4 7 13 28 48

  P J V E D GM GS

1-Benfica 36 15 11 3 1 29 12
2-Sporting 34 15 10 4 1 33 9
3-FC Porto 33 15 10 3 2 29 11
4-Estoril Praia 25 15 7 4 4 23 16
5-Nacional 24 15 6 6 3 21 15
6-V. Guimarães 23 15 7 2 6 16 13
7-SC Braga 22 15 7 1 7 20 17
8-Gil Vicente 18 15 5 3 7 13 20
9-Rio Ave 18 15 5 3 7 12 16
10-Académica 18 15 5 3 7 11 20
11-Marítimo 17 15 4 5 6 24 28
12-V. Setúbal 16 15 4 4 7 17 25
13-Arouca 15 15 4 3 8 13 19
14-Belenenses 12 15 2 6 7 9 18
15-Olhanense 12 15 3 3 9 10 24
16-P. Ferreira 9 15 2 3 10 12 29

  P J V E D GM GS

SC Braga 3-0 V. Guimarães
Rio Ave 1-1 Marítimo

Estoril Praia 0-0 Sporting
Arouca 2-0 Belenenses

Académica 4-2 P. Ferreira
Benfica 2-0 FC Porto

Olhanense 2-1 V. Setúbal
Nacional 2-0 Gil Vicente

reSultAdoS

Feirense 0-1 Desp. Aves
FC Porto B 2-0 Portimonense

Benfica B 4-2 Beira-Mar
Chaves 0-1 Moreirense

UD Oliveirense 2-2 Santa Clara
Atlético CP 1-1 Trofense

Farense 1-0 Leixões
Sporting B 0-1 Penafiel
Sp. Covilhã 1-0 Tondela
Ac. Viseu 2-0 Marítimo B

U. Madeira 1-2 SC Braga B

reSultAdoS PróximA JornAdA
Tondela 18/01 Ac. Viseu

Desp. Aves 18/01 Farense
Trofense 18/01 Sporting B

Moreirense 18/01 U. Madeira
SC Braga B 18/01 Sp. Covilhã
Portimonense 18/01 Benfica B

Penafiel 19/01 FC Porto B 
Santa Clara 19/01 Feirense
Beira-Mar 19/01 Atlético CP
Marítimo B 19/01 Chaves

Leixões 19/01 UD Oliveirense

Olhanense 17/01  15:00 V. Guimarães
Arouca 18/01  15:15 Sporting

Rio Ave 19/01  11:00 Belenenses
Académica 19/01  11:00 Gil Vicente
SC Braga 19/01  12:00 P. Ferreira

Benfica 19/01  12:00 Marítimo
FC Porto 19/01  14:15 V. Setúbal

Nacional 20/01  15:00 Estoril Praia

16ª JornAdA

ligA doS cAmPeÕeS

1/16 DE fINAl 1ª mão 2ª mão
Dnipro - Tottenham 20/02  13:00 27/02  15:05
Real Betis - Rubin Kazan 20/02  15:05 27/02  13:00
Swansea City - Napoli 20/02  15:05 27/02  13:00
Juventus - Trabzonspor 20/02  13:00 27/02  15:05
Maribor - Sevilla 20/02  15:05 27/02  13:00
Plzen - Shakhtar Donetsk 20/02  15:05 27/02  13:00
Chornomorets - Lyon 20/02  13:00 27/02  15:05
Lazio - Ludogorets Razgrad 20/02  15:05 27/02  13:00
Esbjerg fB - Fiorentina 20/02  13:00 27/02  15:05
Ajax - Red Bull Salzburg 20/02  15:05 27/02  13:00
Maccabi Tel Aviv - FC Basel 20/02  15:05 27/02  13:00
FC Porto - Eintracht Frankfurt 20/02  15:05 27/02  13:00
FK Anzhi - Genk 20/02  12:00 27/02  15:05
Dynamo Kyiv - Valencia 20/02  13:00 27/02  15:05
PAOK - Benfica 20/02  13:00 27/02  15:05
Slovan Liberec - AZ Alkmaar 20/02  13:00 27/02  15:05

ueFA euroPA leAgue

OItAvOs-DE-fINAl 1ª mão 2ª mão
Man. City - Barcelona 18/02  19:45 12/03  19:45
Olympiacos - Man. United 25/02  19:45 19/03  19:45
Milan - At. Madrid 19/02  19:45 11/03  19:45
Bayer Leverkusen - Paris SG 18/02  19:45 12/03  19:45
Galatasaray - Chelsea 26/02  19:45 18/03  19:45
Schalke 04 - Real Madrid 26/02  19:45 18/03  19:45
Zenit - Borussia Dortmund 25/02  17:00 19/03  19:45
Arsenal - Bayern München 19/02  19:45 11/03  19:45

“agOra querO minha
terCeira”, diz rOnaldO
O dia 13 de janeiro de 

2014 ficará para sem-
pre na memória de Cristiano 
Ronaldo. O português foi a 
Zurique com uma sensação 
especial. Chegou acompa-
nhado da família, sua namo-
rada e seu filho, convencido 
de que a sorte poderia estar 
ao seu lado. No entanto, o 
choro incontrolável e a di-

ficuldade de expressar seus 
sentimentos no palco da ce-
rimônia surpreenderam o 
mundo inteiro. foram suas 
primeiras reações como me-
lhor jogador do mundo, ven-
cedor da Bola de Ouro fifA 
2013.
Minutos depois, um pouco 

mais tranquilo, o astro por-
tuguês, que venceu a disputa 
contra Lionel Messi e Franck 
Ribéry na votação final, come-
morou sua segunda conquis-

ta (a primeira foi em 2008) e 
compartilhou suas emoções em 
entrevista ao FIFA.com.
“Ao saber que tinha ganhado, 

fui tomado por uma grande fe-
licidade e me senti muito orgu-
lhoso”, disse o atacante do Real 
Madrid ao revelar o primeiro 
pensamento que lhe passou pela 
cabeça quando ouviu seu nome 
ser pronunciado por Pelé como 
novo vencedor do prêmio. “É 
preciso trabalhar muito para 
ganhar um troféu dessa magni-

tude”, continuou, enfatizando a 
necessidade de “muita dedica-
ção e horas de trabalho” no ca-
minho até o topo. “Conquistar 
minha segunda Bola de Ouro 
era minha maior ambição”, 
reconheceu o ex-jogador do 
Manchester United, ainda em 
êxtase. Cristiano Ronaldo fez 
questão de mencionar os com-
panheiros do Real Madrid e da 

seleção. “Sem coletividade não 
há prêmios individuais. Agra-
deço também aos meus treina-
dores no clube e na seleção por 
terem confiado em mim”, com-
pletou, em referência a Paulo 
Bento, José Mourinho e Carlo 
Ancelotti. Antes de se despedir, 
Cristiano Ronaldo admitiu que 
estava vivendo “um momento 
de grande alegria pessoal” e 
destacou o fato de ter recebido 
o troféu das mãos de Michel 
Platini e Pelé, que minutos an-

tes havia sido homenageado 
com a Bola de Ouro honorária. 
“São dois craques do passado, 
grandes lendas. É um privilégio 
enorme receber o prêmio das 
mãos deles.”
Missão cumprida para o ata-

cante, que recentemente mar-
cou o gol de número 400 na 
carreira e que deixou o Kon-
gresshaus de Zurique tomado 

pelo carinho de seus entes que-
ridos, de companheiros e de 
torcedores em geral. Não sem 
antes deixar claro seu desejo 
para 2014, que já se anuncia tão 
impactante quanto o ano passa-
do. “Tentarei dar o meu melhor, 
como sempre, e espero voltar 
no ano que vem para ganhar a 
terceira Bola de Ouro da minha 
carreira. É isso que vou fazer”, 
completou. Que todos estejam 
avisados. 
JOGADORES COM 
MAiS QUE UMA 
BOLA DE OURO:
Leo Messi: 4 (2009, 2010, 

2011 e 2012); Johan Cruyff: 3 
(1971, 1973 e 1974); Michel 
Platini: 3 (1983, 1984 e 1985); 
Van Basten: 3 (1988, 1989 e 
1992); Di Stéfano: 2 (1957 e 
1959); Franz Beckenbauer: 2 
(1972 e 1976); Kevin Keegan: 
2 (1978 e 1979); Karl-Heinz 
Rummenigge: 2 (1980 e 1981); 
Ronaldo Nazário de Lima: 2 
(1997 e 2002); Cristiano Ro-
naldo: 2 (2008 e 2013).
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 p j v E D
1-Arsenal 48 21 15 3 3
2-man. city 47 21 15 2 4
3-Chelsea 46 21 14 4 3
4-Liverpool 42 21 13 3 5
5-Everton 41 21 11 8 2
6-Tottenham 40 21 12 4 5
7-Man. United 37 21 11 4 6
8-Newcastle 33 21 10 3 8
9-Southampton 30 21 8 6 7
10-Hull City 23 21 6 5 10
11-Aston Villa 23 21 6 5 10
12-Stoke City 22 21 5 7 9
13-Swansea City 21 21 5 6 10
14-West Bromwich 21 21 4 9 8
15-Norwich City 20 21 5 5 11
16-Fulham 19 21 6 1 14
17-West Ham 18 21 4 6 11
18-Cardiff City 18 21 4 6 11
19-Sunderland 17 21 4 5 12
20-Crystal Palace 17 21 5 2 14

Inglaterra
PremIer league

cAmPeonAtoS euroPeuS - reSuLtAdoS e cLASSiFicAÇÃo

 p j v E D
1-barcelona 50 19 16 2 1
2-Atlético madrid 50 19 16 2 1
3-Real Madrid 47 19 15 2 2
4-Athletic 36 19 11 3 5
5-Villarreal 34 19 10 4 5
6-Real Sociedad 32 19 9 5 5
7-Sevilla 30 19 8 6 5
8-Valencia 23 19 7 2 10
9-Getafe 23 19 7 2 10
10-Granada 23 19 7 2 10
11-Levante 23 19 6 5 8
12-Espanyol 22 19 6 4 9
13-Osasuna 21 19 6 3 10
14-Málaga 20 19 5 5 9
15-Celta de Vigo 19 19 5 4 10
16-Almería 19 19 5 4 10
17-Elche 18 19 4 6 9
18-Valladolid 16 19 3 7 9
19-Rayo Vallecano 16 19 5 1 13
20-Real Betis 11 19 2 5 12

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-paris sg 47 20 14 5 1
2-monaco 42 20 12 6 2
3-Lille 40 20 12 4 4
4-Saint-Étienne 34 20 10 4 6
5-Marseille 32 20 9 5 6
6-Nantes 32 20 10 2 8
7-Stade de Reims 32 20 8 8 4
8-Bordeaux 31 20 8 7 5
9-Lyon 28 20 7 7 6
10-Toulouse 28 20 7 7 6
11-Lorient 27 20 8 3 9
12-Guingamp 25 20 6 7 7
13-Bastia 24 20 6 6 8
14-Nice 24 20 7 3 10
15-Rennes 22 20 5 7 8
16-Évian TG 20 20 5 5 10
17-Montpellier 18 20 2 12 6
18-Valenciennes 17 20 4 5 11
19-Sochaux 11 20 2 5 13
20-AC Ajaccio 9 20 1 6 13

França
lIgue 1

 p j v E D
1-Juventus 52 19 17 1 1
2-Roma 44 19 13 5 1
3-Napoli 42 19 13 3 3
4-Fiorentina 37 19 11 4 4
5-Internazionale 32 19 8 8 3
6-Hellas Verona 32 19 10 2 7
7-Parma 26 19 6 8 5
8-Torino 26 19 6 8 5
9-Lazio 24 19 6 6 7
10-Genoa 23 19 6 5 8
11-Milan 22 19 5 7 7
12-Cagliari 21 19 4 9 6
13-Sampdoria 21 19 5 6 8
14-Atalanta 21 19 6 3 10
15-Udinese 20 19 6 2 11
16-Chievo 17 19 4 5 10
17-Sassuolo 17 19 4 5 10
18-Bologna 16 19 3 7 9
19-Livorno 13 19 3 4 12
20-Catania 13 19 3 4 12

ItálIa
serIe a

Hull City 0-2 Chelsea
Cardiff City 0-2 West Ham
Everton 2-0 Norwich City
Fulham 1-4 Sunderland

Southampton 1-0 West Bromwich
Tottenham 2-0 Crystal Palace
Man. United 2-0 Swansea City

Newcastle 0-2 Man. City
Stoke City 3-5 Liverpool
Aston Villa 1-2 Arsenal

Granada 4-0 Valladolid
Athletic 6-1 Almería

Celta de Vigo 2-1 Valencia
Atlético Madrid 0-0 Barcelona

Elche 1-1 Sevilla
Getafe 0-1 Rayo Vallecano

Real Betis 1-2 Osasuna
Espanyol 0-1 Real Madrid

Levante 1-0 Málaga
Villarreal 5-1 Real Sociedad

Montpellier 1-1 Monaco
AC Ajaccio 1-2 Paris SG
Bordeaux 0-1 Toulouse

Guingamp 0-0 Saint-Étienne
Lyon 2-0 Sochaux
Rennes 0-0 Nice

Valenciennes 3-2 Bastia
Nantes 1-0 Lorient

Évian TG 1-2 Marseille
Lille 1-2 Stade de Reims

Livorno 0-3 Parma
Bologna 0-0 Lazio

Torino 0-0 Fiorentina
Roma 4-0 Genoa

Atalanta 2-1 Catania
Cagliari 1-4 Juventus

Hellas Verona 0-3 Napoli
Sassuolo 4-3 Milan

Sampdoria 3-0 Udinese
Internazionale 1-1 Chievo

 p j v E D
1-B- München 44 16 14 2 0
2-B. Leverkusen 37 17 12 1 4
3-B. M’gladbach 33 17 10 3 4
4-B. Dortmund 32 17 10 2 5
5-VfL Wolfsburg 30 17 9 3 5
6-Hertha BSC 28 17 8 4 5
7-Schalke 04 28 17 8 4 5
8-FC Augsburg 24 17 7 3 7
9-FSV Mainz 05 24 17 7 3 7
10-VfB Stuttgart 19 16 5 4 7
11-W. Bremen 19 17 5 4 8
12-TSG 1899 18 17 4 6 7
13-Hannover 96 18 17 5 3 9
14-Hamburger SV 16 17 4 4 9
15-E. Frankfurt 15 17 3 6 8
16-SC Freiburg 14 17 3 5 9
17-FC Nürnberg 11 17 0 11 6
18-Eintracht B. 11 17 3 2 12

alemanha
BundeslIga

Eintracht Frankfurt 1-1 FC Augsburg
Borussia Dortmund 1-2 Hertha BSC
Werder Bremen 1-0 B. Leverkusen

SC Freiburg 2-1 Hannover 96
Hamburger SV 2-3 FSV Mainz 05

Eintracht B. 1-0 TSG 1899
FC Nürnberg 0-0 Schalke 04

B. M’gladbach 2-2 VfL Wolfsburg
VfB Stuttgart 29/01 B. München

nani POde estar de
regressO às suas Origens
Parece ser o fim da linha 

para Nani nos “red de-
vils”. Segundo o jornal Daily 
Mail, o técnico que substi-

tuiu o seu compatriota Alex 
ferguson quer afastar vá-
rios jogadores da equipa já 

a pensar na próxima época. 
No rol de potenciais dispen-
sáveis está o internacional 
português.

Há três semanas que Nani 
não joga, por lesão, diga-se. 
Seja como for, o extremo, 27 

anos, perdeu a titularidade 
ainda com Ferguson, e com 
Moyes a situação pouco me-
lhorou: logo, se Nani fosse 
emprestado ao Sporting jo-
garia e chegaria em forma 
ao Mundial. Resta saber se o 
atleta está na disposição de ser 
emprestado aos leões. Ao Uni-
ted o negócio interessaria, pois 
resolveria a situação de um 
atleta com quem não conta e 
poderia beneficiar numa futura 
transferência de William Car-
valho, jogador por quem não 
esconde o apreço. Ferdinand, 
Vidic, Kagawa, Evra, Valencia 
ou Hernández estão na lista 
negra. Assim como Anderson, 
apontado aos italianos da Fio-
rentina, mas que também terá 
o FC Porto à espreita.

jesualdO Ferreira: «Braga dá
muita imPOrtânCia a este títulO»

taça da liga: sPOrting admite
FraCa adesãO e altera PlanO
de reCeçãO aO marítimO

O Sporting admitiu, em nota com classificação de «infor-
mação urgente» no seu site, que o encontro com o Ma-

rítimo para a Taça da Liga terá «fraca adesão» de público, 
facto que levou até os leões a uma alteração no plano para a 
organização da partida.

O clube de Alvalade estime que estejam presentes apenas 10 mil 
espectadores, pelo que decidiu que apenas serão abertas a Banca-
da A – Central Poente e Superior Sul. «Pedimos desde já a com-
preensão de todos para a necessidade desta tomada de decisão e 
para eventuais transtornos causados pela deslocação de muitos 
sportinguistas para sectores que habitualmente não são os seus. A 
necessidade imperiosa desta decisão visa uma redução de custos 
relevantes, como por exemplo, policiamento, ARD’s e limpeza e 
desta forma minimizar a quebra de receita em consequência da 
fraca adesão do público. Ainda assim queremos que hoje todos 
juntos consigamos demonstrar toda a força do 12.º jogador e levar 
o Sporting Clube de Portugal à vitória», aponta o Sporting na nota.

taça da liga
TERçA, 14 JANEiRO

Grp.B Sporting 19:45 Marítimo

QUARTA, 15 JANEiRO
Grp.C SC Braga16:00 Beira-Mar
Grp.D Nacional16:00 Gil Vicente

Grp.A P. Ferreira16:00 Sp. Covilhã
Grp.B FC Porto18:30 Penafiel

Grp.A Rio Ave 18:30 V. Setúbal
Grp.D Benfica 20:45 Leixões

QUiNTA, 16 JANEiRO
Grp.C Estoril Praia17:00 Belenenses

Embalados pelo triunfo 
robusto no dérbi minho-

to, os Guerreiros já apontam 
baterias à Taça da Liga. O 
Sp. Braga quer lutar pela 
revalidação do título até ao 
último suspiro e por isso 
mesmo Jesualdo ferreira 
fala em seriedade para a re-
cepção ao Beira Mar.
O triunfo na casa do Esto-

ril conferiu favoritismo ao Sp. 
Braga para seguir em frente 
no grupo C. Jesualdo diz que a 
porta está aberta, mas é preciso 
ganhar: «Restam dois jogos e 
temos boas perspetivas de pas-
sar, mas temos que trabalhar e 
ganhar o jogo de amanhã. A por-

ta está aberta, mas o Belenenses 
também tem três pontos e não se 
pode dizer que o Braga é mais 
candidato. 
O Braga dá muita importância 

a este título que está a defen-
der.» Apesar do encontro ser 
com um clube do segundo esca-
lão, o técnico arsenalista apela à 
seriedade dos seus jogadores: 
«Temos que ser mais sérios 

que os adversários, que vêm 
super motivados jogar contra o 
Braga. 
As equipas ditas mais fracas 

vêm com uma motivação maior 
e o jogo tem um cariz completa-
mente diferente porque se joga 
tudo naquele momento. O de 

amanhã, apesar de haver mais 
um jogo, tem a mesma ideia». 
O médio Rafa, recrutado ao 

Feirense, a atravessar o melhor 
momento de forma desde que 
chegou ao Minho, é atualmente 
uma das figuras em maior desta-
que do Sp. Braga. 
O jovem internacional sub-21 

tem aproveitado a lesão de Rú-
ben Micael para mostrar os seus 
dotes no meio campo. 
Sp. Braga e Beira-Mar me-

dem forças esta quarta-feira 
pelas 11horas no Estádio Mu-
nicipal em jogo a contar para 
a 2ª jornada do grupo C da 
Taça da Liga.
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