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EM DESTAQUE

TAçA DA LigA SporTing AcUSA 
Fcp DE “jogADA DE MESTrE” 
E ExigE pASSAr àS ‘MEiAS’

nEgócioS DA chinA
p. 7

MATAnçA Do porco
EM hochELAgA p. 4

rEvoLTA DE 31 DE
jAnEiro DE 1891 p. 20

p. 23

ESTáDioS Do MUnDiAL
cUSTAM TrêS vEzES MAiS
Do QUE o prEviSTo

*Termos e condições no interior do jornal

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

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

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

Descubram os nossos
pacotes económicos

Ver página 21

EMigrAnTE porTUgUêS
DiSTingUiDo no cAnADá
por TrAbALho coMUniTário
Um luso-canadiano de London, no Ontário, Canadá, foi distinguido pela 

Associação de Construção de London (LHBA, sigla em inglês), com um 
prémio individual pelo trabalho efetuado em causas solidárias.

 Ver Página 8

FESTA Do chichArro nA
FiLArMónicA DE
MonTrEAL p. 5

orA Aí ESTá UMA
iDEiA LUMinoSA! p. 17
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cArNEIrO: Carta Dominante: 
O Papa, que significa Sabedoria.  
Amor: Aposte na sua relação. Que 
o Amor e a Felicidade sejam uma 
constante na sua vida! Saúde: Não 

se desleixe, cuide de si. Dinheiro: Pense 
bem antes de investir o seu dinheiro. Nú-
meros da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

tOurO: Carta Dominante: Ca-
valeiro de Copas, que significa 
Proposta Vantajosa. Amor: Um 
amigo pode declarar-lhe uma 

paixão. Que os seus desejos se realizem!
Saúde: Vigie a sua alimentação. Dinheiro: 
Pode ter uma nova proposta de trabalho. 
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

gémEOs: Carta Dominante: 8 de 
Copas, que significa Concretiza-
ção, Felicidade. Amor: Momentos 
escaldantes a dois. Saúde: Não 
coma demasiados doces. Dinheiro: 

Não gaste além das suas possibilidades. 
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

cArANguEjO: Carta Dominan-
te: O Mundo, que significa Ferti-
lidade. Amor: Controle a impulsi-
vidade, meça as suas palavras. 
Procure gastar o seu tempo na 

realização de coisas úteis a si e aos ou-
tros. Saúde: Dê mais atenção aos seus 
pulmões, não fume. Dinheiro: Ponha em 
marcha um projeto antigo. Números da 
Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

lEÃO: Carta Dominante: Os Ena-
morados, que significa Escolha. 
Amor: Siga com convicção o que o 
coração lhe diz. Que a compreen-

são viva no seu coração! Saúde: Faça uma 
alimentação rica em vitaminas.Dinheiro: Mo-
mento favorável a nível profissional. Núme-
ros da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

vIrgEm: Carta Dominante: 4 de 
Espadas, que significa Inquieta-
ção, agitação. Amor: Pode sentir 
que o seu amor não é correspon-

dido, mas é uma fase passageira. Que a 
sabedoria infinita esteja sempre consigo!
Saúde: Tenha cuidados com os olhos.
Dinheiro: Possível aumento inesperado.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

bAlANÇA: Carta Dominante: 9 
de Paus, que significa Força na 
Adversidade. Amor: Tudo na vida 
tem uma solução, não desanime. 

Que a serenidade e a paz de espírito se-
jam uma constante na sua vida! Saúde: 
Evite enervar-se. Dinheiro: Situação fi-
nanceira sem sobressaltos.
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 
9 de Ouros, que significa Prudên-
cia. Amor: Controle a sua agres-
sividade. Procure ter pensamen-

tos positivos e não se deixe invadir por 
sentimentos ou pensamentos negativos. 
Saúde: Dê mais atenção à sua saúde. Di-
nheiro: Período favorável. 
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

sAgItárIO: Carta Dominante: 
Rainha de Ouros, que significa Am-
bição. Amor: acredite que é uma 
pessoa com um potencial enorme. 

Saúde: Cuidado com quebras de tensão. 
Dinheiro: Momento favorável. Números da 
Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

cAprIcórNIO: Carta Dominan-
te: A Roda da Fortuna, que signifi-
ca Sorte. Amor: Preste mais aten-
ção à sua família. Saúde: Vigie a 
tensão arterial. Dinheiro: Não faça 

gastos supérfluos.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AQuárIO: Carta Dominante: 7 
de Paus, que significa Discussão, 
Negociação Difícil. Amor: Diga a 
verdade, por mais que lhe custe. 
Tome a iniciativa, é você que cria 

as oportunidades! Saúde: Cuide dos seus 
pés. Dinheiro: Poderá planear uma via-
gem ao estrangeiro. Números da Sorte: 
5, 25, 36, 44, 47, 49

pEIxEs: Carta Dominante: 8 de 
Paus, que significa Rapidez. Amor: 
Tendência para viver bons mo-
mentos a dois. Apesar das contin-

gências, supere sempre as dificuldades, 
vença os obstáculos e construa o seu 
caminho!Saúde: Sem surpresas. Dinheiro: 
Trabalhe com afinco para atingir os seus 
fins. Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

fONDAtEurs
Elísio de Oliveira

josé simões silvestre
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03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da tarde
09:17 Os Nossos Dias
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11:08 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:07 rebelde way
14:52 5 minutos
 com um cientista
15:00 telejornalDireto
16:02 uma mesa portuguesa... 
16:31 Os filhos do rock
17:16 Os Nossos Dias
18:01 jogos da lusofonia
18:13 telejornal madeira
18:45 telejornal - Açores
19:18 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:31 jogos da lusofonia
20:42 Destino: portugal - II
21:07 Os filhos do rock
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31 DE jANEIrO                               
01:30 Destino: portugal - II
01:57 poplusa
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da tarde
09:18 Os Nossos Dias
10:01 O preço certo
10:55 5 minutos
 com um cientista
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20:00 telejornal América
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20:40 super Diva
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 do fim do mundo
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00:30 telejornal - Açores
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01:55 portugal 3.0
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15:00 telejornalDireto
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19:00 24 HorasDireto
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20:10 Depois do Adeus
21:00 telejornal madeira
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02:30 áfrica global 2014
03:00 bom Dia portugal
05:00 Eucaristia Dominical
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06:55 podium
08:00 jornal da tarde
09:15 Aqui portugal
14:00 marquesa de cadaval
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 com um cientista
15:00 telejornal
16:15 só visto!
17:00 trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 jogos da lusofonia
20:10 Depois do Adeus
21:00 telejornal madeira
21:30 telejornal - Açores
22:00 Kátia guerreiro
23:10 marquesa de cadaval
00:05 ver de perto
00:30 telejornal - Açores
01:00 telejornal madeira

sEguNDA-fEIrA
3 DE fEvErEIrO                               
01:30 super Diva
02:10 bairro Alto
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da tarde
09:16 Os Nossos Dias
10:06 O preço certo
10:57 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:17 rebelde way
15:00 telejornal
16:01 chefs Academy
17:32 Os Nossos Dias
18:18 telejornal madeira
18:45 telejornal - Açores
19:12 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 janela Indiscreta
21:02 chefs Academy
22:30 programa a designar
23:02 5 para a meia-Noite
00:30 telejornal - Açores
01:00 telejornal madeira
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01:30 janela Indiscreta vI
02:01 Novos Autores
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da tarde
09:16 Os Nossos Dias
10:00 O preço certo
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14:11 rebelde way
14:54 5 minutos 
 com um cientista
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17:28 Os Nossos Dias
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São vALEnTiM no cLUbE porTUgAL
O Clube Portugal de Montreal festeja o São Valentim no dia 15 de fevereiro de 
2014 às 19h00 com música para todos os gostos. 
para informações e bilhetes. 514-844-1406.

EnconTro DA AMizADE
Sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2014, o Centro de Ajuda à Família (CAF) 
vai organizar um encontro da amizade para todos! Teremos um filme sobre 
a importância da amizade e do amor nas nossas vidas, jogos e um sorteio 
com um prémio surpresa! Inscrições até dia 07 de fevereiro: 514-982-0804, 
elisabete@centreaidefamille.com. Onde: 2414 Avenue Mont Royal Est. (Entre 
Chapleau e Franchère) Hora: às 14h.

MATAnçA Do porco
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua festa tradicional da Ma-
tança do Porco na sua sede no dia 22 de fevereiro às 19h animada pelo DJ 
Beatz. Para reservas e informações: John Balança 514-465-3230 ou Eugénio 
514-914-9250.

DiA inTErnAçionAL DA MULhEr 2014
Convidamos todas as mulheres para virem festejar o seu dia, 8 de março de 
2014 pelas 19h, jantar/dançante, e, surpresas. A festa será animada pelos 
3 grandes cantores vindo dos Estados Unidos da América, David de Melo, 
Arlindo Andrade, Enio Rebolo. Preço: 30 mulheres. Para mais informações ou 
bilhetes contactar: Lina Pereira 514 -296-4597; Francisca Reis 514-983-7837; 
Diane Borges 514-662-5271; Susy Borges 514-575-7926.

ASSEMbLEiA gErAL orDináriA
Ao abrigo dos Estatutos do Clube Portugal de Montreal, convoco a Assem-
bleia Geral a reunir-se na Sede da nossa Coletividade no próximo dia 22 de 
fevereiro de 2014 pelas 20 horas, para uma Assembleia Geral Ordinária, ten-
do a seguinte: 
Ordem de trabalhos: 1- Abertura da Assembleia; 2- Leitura e aprovação da Or-
dem de Trabalhos; 3- Leitura e aprovação da Ata da última Assembleia Geral; 
4- Apreciação e aprovação do Relatório de Contas do ano 2013; 5- Apresenta-
ção de listas de candidatos aos Corpos gerentes para o ano de 2014; 6- Elei-
ção dos Corpos Gerentes para o ano de 2014; 7- Discussão de assuntos de 
interesse para a Coletividade; 8- Encerramento da Assembleia.
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Este artigo é comentado por Tony Saragoça

MUiToS DoS QUE ESTão no govErno 
pEnSAM “nA SUA cArrEirA”
O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, 

afirmou hoje que muitos dos que integram ou 
integraram o Governo pensam na sua carreira, “ser-
vindo outros interesses” e “nem fazem um ‘periodo-
zinho’ de nojo”.

“O Governo e muitos dos que o compõem ou têm 
composto, que se dizem ao serviço do país, mas que 
na verdade estão a pensar em si, na sua carreira, no 
seu futuro, servindo outros interesses, safam-se sem-
pre”, disse Jerónimo de Sousa num comício na Ma-
rinha Grande, no âmbito das comemorações do 80.º 
aniversário da Revolta de 18 de Janeiro de 1934. Pe-
rante centenas de pessoas, o líder comunista questio-
nou: “Veja-se quando acaba a comissão de serviço no 
Governo ou no Estado para onde vão muitos dos se-
nhores ministros e secretários de Estado. Sigam-lhes 
o rasto e verão a mando de quem andam, a quem an-
davam a servir, a quem pretendiam agradar”. Jeró-
nimo de Sousa adiantou: “Faleceu António Borges, 

ministro sombra das privatizações e o ex-responsável 
da Goldman Sachs, e aí temos o Sr. Luís Arnaut, ex-
-secretário-geral do PSD, ex-ministro, a tomar um 
lugar de topo como consultor nesse mega banco com 
interesses nas privatizações em curso”. 
O responsável apontou, ainda, outros casos: “Veja-

-se o ex-ministro da Economia Álvaro Santos Perei-
ra, ainda agora saiu e já vai a caminho da OCDE, en-
quanto o ex-ministro Vítor Gaspar, o amigo do peito 
do ministro das Finanças alemão e grande mandante 
das ‘troikas’, vai a caminho do FMI com o apoio in-
condicional da senhora Merkel”.
“Nem fazem sequer um ‘periodozinho’ de nojo!”, 

observou, desafiando: “Mas sigam o rasto de outros, 
designadamente de governantes do PS em anteriores 
governos, e vê-los-ão nas administrações, nos conse-
lhos fiscais, nos bancos, nas empresas, à frente dos 
negócios e negociatas dos grandes grupos económi-
cos e financeiros portugueses”.
“Portugueses, é como quem diz, de português já só 

têm o nome ou pouco mais, porque o resto está hipo-
tecado ao estrangeiro. Já não é o país que conta, nem 
o seu desenvolvimento, mas que serve os interesses 
dos grandes centros de decisão estrangeiros. 
É assim na PT, na EDP, na Cimpor”, acrescentou. 

Segundo Jerónimo de Sousa, “há quem diga que isto 
anda tudo ligado e não se engana”, considerando: 
“Portugal não se liberta da dependência com esta po-
lítica, com esta rede de submissão que está montada 
para servir o grande capital e a elite que o rodeia, 
defende e garante os seus interesses aqui, na Europa 
e nos grandes centros de decisão do capitalismo in-
ternacional”. 
O camarada Jerónimo engana-se redondamente. 

Não “muitos”, mas sim todos os que integram o 

governo, não têm como primeiro objetivo servir o 
País, nem tão pouco para lá vão pelo salário que 
como deputados ou ministros vão ganhar. 
O primeiro objetivo é o poder: poder de man-

dar, poder de controlar e sobretudo o poder de 
INFLUENCIAR. É a partir do período enquanto 
governam, ou fazem questão de governar, que se 
preparam as grandes “tachadas” adquiridas pela 
influência, não sempre “católica” do poder go-
vernativo. Criam-se instituições, fundações, em-
presas, comissões de estudo e muito mais outras 
entidades, todas com uma e única intenção: apro-
veitarem-se ao máximo enquanto os seus amigos 
e fundadores estão no poder. Assegura-se assim o 
futuro dos amigos, e das suas famílias e como não 
podia deixar de ser, o seu próprio futuro, uma vez 
a passagem pelo purgatório terminada. 
Que seja em Portugal, ou em qualquer outro 

país neste planeta, raríssimos são os governantes 
que não abusam deste poder extraordinário, que 
conquistam à força de falsas promessas, iludindo 
assim, os que, com a melhor das intenções lhes 
dão essa oportunidade. M. Soares, A. Guterres, 
D. Barroso, J. Sócrates, J. Sampaio, Cavaco Silva, 
Santana Lopes, etc., todos e todos os fiéis vassalos 
que os seguiam, serviam e suportavam têm o seu 
futuro, assim como o dos seus, bem assegurado. 
Passos Coelho está preparando a sua cama, Se-
guro decerto para pôr as mãos à obra, e, infeliz-
mente para o amigo Jerónimo de Sousa, não terá 
acesso a outra coisa que a “dor de cotovelo” pois 
a sua passagem na política portuguesa, nunca lhe 
deu nem dará a oportunidade de comer à mesa 
dos grandes. 
Com isto me vou. Boa semana a todos.
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MATAnçA Do porco EM hochELAgA

O dia da matança do porco, sempre foi e conti-
nua a ser um dia que simboliza fartura, ale-

gria partilha, convívio e amizade. Realiza-se nos 
Açores e creio eu, em todo o Portugal, entre os 
meses de outubro e janeiro. 
Em Hochelaga esta festa realizou-se sábado passa-

do. Com a casa completamente cheia e tal e qual como 
na ilha Terceira, cheirava a dia de matança. Como a 
festa foi na sala de baixo, ao entrar, mesmo antes de 
se chegar à bilheteira, encontrava-se uma mesa com 
vários tipos de bolachas, figos passados, aguardente e 
vinho do Porto. No salão de festas, deparava-se com 
uma casa de campo, preparada para a ocasião, com 
dois enormes porcos dependurados, sinal de muita 
fartura. Sentei-me, tal como me tinha sido indicado 
pela “primeira-dama”, a simpática Daisy Nogueira, 
na mesa do Salazar e do Chico Barbeiro, amigos de 
longa data. Foi-nos servido, sem demora, uma canja 
de galinha, para “calçar o estômago”, como se diz na 

minha ilha, para depois se saborear o resto da refei-
ção, que é bastante pesada. Instalaram, no meio da 
sala um requintado “buffet”, em que as pessoas, mesa 
por mesa foram-se servindo de torresmos à moda de 
S. Jorge, a morcela bem à moda da Terceira e o chou-
riço de S. Miguel, acompanhados de inhames e bata-
ta-doce. Uns preferem a morcela com açúcar, como 
é o caso do Raminho e Altares, outros com limão, 
como em Angra e ainda outros com massa de mala-
gueta, como é o meu caso, mas ao que quero chegar, 
é que a morcela estava uma verdadeira delícia. Como 
sobremesa foi servido umas natas do céu, que esta-
vam divinas. Muitos parabéns à Fátima Câmara e a 
toda a equipa da cozinha. 
Mas coordenar uma festa destas, dá uma trabalheira 

que ninguém imagina, só mesmo quem está dentro 

do assunto. Uma semana antes tem de se preparar os 
ingredientes para as morcelas. Picam-se dezenas de 
tigelas de cebola de rama, lavam as tripas, prepara-se 
o véu, e todos os outros ingredientes. 
No outro dia, mistura tudo muito bem e enchem-se 

as morcelas, que depois vão a cozer em enormes pa-
nelas e então depois, põem-se a secar. No dia em que 
antecede a festa, tempera-se os torremos e adiantam 
o que é possível, para que, no dia de festa, possam 
cozinhar os torresmos, fritar o chouriço e a morcela, 
e preparar o que acompanha a refeição.
Depois de bem comermos, até demais, não faz mal, 

é só uma vez por ano, teve início o Rancho da Ma-
tança. Os donos da casa, numa interpretação, cómica, 
de Michael Costa, a tia Chica e de Miguel Cardo-
so, de marido, acolheram quem veio cantar à porta. 
Manuel de Fátima, João Fábio e Manuel Fernando, 
acompanhados por um imponente grupo de músicos, 
cantaram à moda da matança, a chacota e por fim, pe-
las mesas, a moda do ”Forró”. Algumas das cantigas: 
1-A visto de aqui chegar - eu vou dar o meu pé de 
entrada - as boas noites quero dar - aos donos desta 
morada. 2-Boa noite meu compadre - minha comadre 

igualmente - eu vim à tua matança - porque gosto de 
aguardente. 3-Na rua está tanto frio - que até venho a 
tremer - traga o compadre para aqui - qualquer coisa 
para aquecer. Depois do rancho, foi a vez de abrirem 
a “mesa da matança” repleta da doçaria tradicional, 
desde as “cavacas” da Terceira, às “espécies” de S. 
Jorge. 
Jeffrey Gouveia, com o seu DJ, soube dar o tom ao 

bailarico que esteve animado, como há muito não se 
via. A pista de dança esteve, continuamente esgotada.
Mais uma vez, felicito o Décio e toda a sua equi-

pa, por voltarem a dar, à Associação Portuguesa 
do Espírito Santo, uma atmosfera de juventude 
e de bem-estar. A Hochelaga era reconhecida por 
este ambiente festivo, alegre e acolhedor.

Antero Branco
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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

BELEZAS DA SEMANA

Incentivamos os nossos leitores a nos enviarem 
as suas fotos antigas para se advinhar “Quem são 
eles?” Devem enviar as fotos por e-mail red@avoz-
deportugal.com

QUEM SãO ELES?

FESTA Do chichArro nA
FiLArMónicA DE MonTrEAL

Sábado,25 de Janeiro, a Filarmónica Portugue-
sa de Montreal levou a efeito na sala da sua 

sede a já tradicional festa do chicharro, oriunda 
da comunidade Açoriana. 
Recordo que esta instituição musical, teve início no 

mês de Fevereiro do ano de 1972 num espaço cedido 
pela A.P.C. até ao ano de 1989, ano em que foi inau-
gurada a sede atual. Foram fundadores o Sr. João da 
Mota, João Freitas, António Pacheco, Norberto Da-

mas e Manuel da Silva, o músico mais velho desta 
filarmónica. Espero que tenha mencionado o nome 
de todos os seus fundadores, sinceras desculpas se 
omiti algum, pois escrevo conforme as informações 

obtidas.
A sala estava cheia e a alegria e boa disposição, 

peculiar das nossas gentes dos Açores, era notável. 
Como entre os convivas, havia muitos jovens, a 
animação da festa, tornava-se ainda mais evidente. 

Cerca de cento e vinte pessoas a confraternizarem e 
saborearem o chicharro com batatas e inhames, tudo 
muito bem cozinhado pela equipa da cozinha.
O presidente Sr. João Balança não se deu descanso, 

movendo-se com frequência pela sala, para se asse-
gurar que tudo estava a correr bem.
A parte do baile esteve a cargo do DJ Beatz que ani-

mou a festa com música variada do seu reportório.
Foi anunciado que no próximo dia 22 de Feverei-

ro de 2014, a Matança do Porco terá lugar na sede, 
desta associação, situada no 260, rua Rachel este, 
em Montreal. O suíno é uma oferta da mercearia 
Sá e Filhos, muito bem conhecido da comunidade.

Dalia Benfeito reconheceu o casal da semana passada 
que era José e Maria Pacheco.

DOsEs:

4
tEmpO:

45mIN

prEpArAÇÃO:

lumE
DIfIculDADE:

fácIl

prEpArAÇÃO:

INgrEDIENtEs:

SopA DE cASTAnhAS

240 g castanhas descascadas ultracongeladas; 
100 g banha; 
500 g massa miúda; 
2 dl azeite; q.b. 
sal e pimenta.

1. Cozer as Castanhas em água e aal, até ficarem 
muito macias. 2. temperar com a banha e deixar 
ferver, durante cerca de 30 minutos. 3. Rectificar 
depois a quantidade de Água que ficou na pane-
la, bem como o tempero. 4. Adicionar a massa 
fina e temperar com Azeite, deixando cozinhar 
mais 10 minutos.
servir bem quente.

Jorge Matos
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cOmuNIcADO
DEvErEs mIlItArEs 

cIDADÃOs NAscIDOs NO ANO DE 1995
O Consulado-Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus 

cumprimentos à comunidade portuguesa residente na sua área de 
jurisdição consulare e tratando-se de assunto de grande interesse, 
transcreve o edital do Ministério da Defesa Nacional relativo à convo-
cação para o Dia da Defesa Nacional:
“Avisos importantes para cidadãos residentes no Estrangeiro
1. rEcENsEAmENtO mIlItAr
O recenseamento militar a partir de 2009 é automático, pelo que 

os cidadãos portugueses, em Janeiro do ano em que completam 18 
anos, não precisam de se deslocar aos postos consulares para esse 
efeito.  No entanto os demais deveres militares foram mantidos.
2. cIDADÃOs cOm rEsIDÊNcIA NO EstrANgEIrO Há mAIs 

DE 6 mEsEs
Os cidadãos portugueses, de ambos os sexos, nascidos em 1995 

que residam legalmente no estrangeiro com carácter permanente e 
contínuo, há mais de 6 meses, ou que tenham nascido no estrangeiro 
e aí permaneçam, no que respeita ao cumprimento do dever militar de 
comparência do Dia da Defesa Nacional devem escolher, até 31 de 
Março de 2014, uma das seguintes opções:
a) Solicitar a marcação de dia de convocação para cumprimento do 

dever militar de Comparência ao Dia da Defesa Nacional, através e-
-mail, fax, ou carta, (consultar Contactos no ponto 4), colocando em 
assunto «Residente no Estrangeiro» e no qual deve constar nome 
completo, n.º e data de validade do documento português de identifi-
cação, filiação, morada e dia preferencial para convocação. Mais de 
informa que o transporte apenas é assegurado em território nacional.
b) Requerer a Dispensa de Comparência ao Dia da Defesa Nacional 

através de requerimento, disponível na Internet, em www.dgprm.pt, 
acompanhado de documento emitido pelo posto consular da área de 
residência, do qual deve obrigatoriamente constar a data a partir da 
qual ali passou a residir, e enviar por e-mail, fax ou carta (consultar 
Contactos no ponto 4), colocando em assunto «Dispensa». 
3. OutrAs INfOrmAÇÕEs
A prestação de falsas declarações às entidades competentes é pas-

sível de ser punida com a pena de prisão até três meses ou multa até 
60 dias.
Os cidadãos que não regularizarem a sua situação ficam sujeitos à 

aplicação de coima que vai de €249,40 a €1.247 e inibidos do exer-
cício de funções públicas até á regularização da sua situação militar.
Os editais de convocação podem ser consultados on-line em www.

dgprm.pt . Caso o seu nome não conste nos editais deverá contactar 
o Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar.
4. cONtActOs

Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar
Morada: Apartado n.º 30297, 1400-999 Lisboa, Portugal

Telefone: +351 213 804 200
Fax: + 351 213 013 037
E-mail: ddn@defesa.pt 
Site: www.dgprm.pt “

Consulado-Geral de Portugal em Montreal

vIsItA A mONtrEAl pOr s. Ex.ª O sEcrEtárIO 
DE EstADO DAs cOmuNIDADEs pOrtuguEsAs

O Consulado – Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus 
cumprimentos à comunidade portuguesa residente na sua área de 
jurisdição e informa que S. Ex.ª o Secretário de Estados das Comu-
nidades Portuguesas, Dr. José Cesário, efectuará uma visita a Mon-
treal, de 30 de Janeiro a 1 de Fevereiro de 2014, tendi sido agendado 
um encontro com a comunidade, o qual terá lugar sexta-feira, 31 de 
Janeiro de 2014 pelas 17h30 no Centro Comunitário Santa Cruz, lo-
calizado no 60, rue Rachel Ouest, Montreal.

A TrAgéDiA DE L’iSLE-vErTE
O incêndio trágico que destruiu 

a Residência du Havre na “Isle 
Verte” na região do Bas St. Laurent, 
causou provavelmente 32 vítimas. 
Esta é uma afirmação feita pelas au-
toridades locais. 
Os dois outros corpos retirados das 

ruínas geladas na segunda-feira, au-
mentam o número para dez mortos e 
vinte e dois continuam desaparecidos. 
Sr. Guy Lapointe da Sureté du Quebec 
declarou que é muito pouco provável 
que haja possibilidades de encontrar 
alguém vivo. A verdadeira causa do in-
cêndio ainda não foi decifrada e o fac-
to de alguns sugerirem que teria sido 
causado por um fumador, não pode 
ser confirmada. A Sureté du Quebec, 
aconselha a não se tirarem conclusões 
prematuras. Entretanto continuam as 
operações com equipamentos espe-
cializados, a fim de se conseguir re-
tirar a camada de gelo de mais de 60 
cm de espessura. A instalação de uma 

tenda por cima dos escombros, permi-
tirá guardar o calor e assim acelerar o 
descongelamento e poder recuperar os 
corpos intactos. Os habitantes tentam 
voltar a uma “vida normal” apesar das 
dificuldades. Os 80 alunos na idade de 
5 a 12 voltaram já para a escola e as 

aulas também recome-
çaram.
Domingo passado, 

foi celebrada uma 
missa, em memoria 
das vitimas, na Igre-
ja de L´isle verte e as 
autoridades religiosas 
preparam-se para or-
ganizar uma grande 
cerimónia que terá 
lugar no próximo sá-
bado na igreja de LA 
Decollation-de-Saint-
-Jean-Batiste na L´isle 

verte. Entretanto, á medida que os cor-
pos são identificados, são remetidos 
aos seus familiares, para que se possam 
organizar os despectivos funerais. 
A primeira ministra do Quebeque 

Sra. Pauline Marois, chegou a L´isle 
Verte domingo passado para oferecer 
às famílias enlutadas a sua amizade 
e solidariedade. Também mencionou 
que uma mudança na legislatura que 
enquadra as residências para idosos, 
poderá ser revista, afins que de tais 
tragédias não se repitam. Sábado pró-
ximo, será a vez do Primeiro Ministro 
do Canadá, Sr. Stephen Harper de se 
deslocar à L´isle Verte para participar 
na missa comemorativa.
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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.

JORGE CORREIA

nEgócioS DA chinA

Quarta-feira, 22 de Janeiro do corrente, leio 
uma notícia muito interessante no Jornal 

de Negócios intitulada “Elite comunista chinesa 
oculta empresas em paraísos fiscais”. E pergunta 
o amigo leitor porquê? Não é o que toda as elites 
por este mundo fora fazem? Não são os próprios 
governos que patrocinam debaixo do pano estes 
paraísos fiscais enquanto que mantêm a fachada 
de oposição aos mesmos?

Efetivamente o caro leitor tem razão em todas estas 
questões. No entanto, é o próprio facto de ter razão 
e da aceitação passiva universal destes preceitos que 
geram o próprio paradoxo. Senão, vejamos o título da 
própria notícia: “elite comunista”. 
Como é possível que uma nação moldada exclusi-

vamente sobre os conceitos comunistas do único par-
tido autorizado à governação da China se entregue à 
criação de uma elite materialmente confortável em 
contraste marcante com os seus cidadãos? Onde fi-
cou a igualdade? E repare-se que o termo elite não 
foi criação da autora do artigo no Jornal de Negócios, 
é um termo recorrente que circula nos media desde 
alguns anos depois da abertura económica empreen-
dida pelo aparelho governativo (leia-se partidário) da 
China. É certo que as bases fundamentais do comu-
nismo enquanto teoria sociopolítica à muito foram 
abandonadas pela sua comprovada inadequação à 
realidade humana. 
Aspetos como igualdade total entre as pessoas, par-

tilha de meios de produção, proibição do pluralismo 
político, entre outros, chocam de frente com a diver-
sidade de vocações e talentos de cada ser humano, as-
sim como da liberdade de escolha que cada um deve 
possuir para sua própria evolução como individuo e 
posterior autorresponsabilização pelo caminho esco-
lhido. 
Aparte esta perspectiva individual verificamos tam-

bém a nível coletivo, entre outros aspetos, que acaba 
por criar uma elite dirigente, exatamente um dos as-
petos fundamentais que pretende combater. É como 
combater a febre com um medicamento que por sua 
vez originasse mais febre! 
No caso particular da China é notória a ação na dire-

ção duma economia de mercado, mas mantendo uma 
centralização confortável de todo o aparelho político 
e económico. É certo que foi alegado que a necessi-
dade de empresas chinesas concorrerem internacio-

nalmente levou-as a tomar medidas de aplicação de 
riqueza em offshores. É certo que os offshores (ou 
paraísos fiscais) beneficiam qualquer empresa que 
opere a nível mundial pela facilidade contabilística e 
administrativa que oferece. 
Mas no meio de tudo isto onde ficam os valores éti-

cos? Será que existe incompatibilidade absoluta entre 
valores humanos e economia de mercado? A riqueza 
tem o dom de tornar as pessoas insaciáveis, quanto 
mais se tem mais se gasta, parecendo nunca chegar. 
Do equilíbrio chega-se rapidamente ao desequilí-

brio chamado extravagância. 

Historicamente a extravagância de uma minoria 
provocou a revolta da restante maioria se esta vive 
em dificuldades sem perspectivas de melhoras. 
Conseguirá o aparelho partidário chinês manter o 
equilíbrio? Cada vez mais se faz urgente uma de-
finição clara e definitiva sobre quem domina o quê 
e porquê. A riqueza não tem mal nenhum se for 
encarada como uma ferramenta propiciadora de 

progresso humano. Quando os valores humanos, 
os ideais e a ética ficam subjugados aos números 
financeiros, aí sim estará invertida a ordem das 
coisas. Estes “negócios da china”, que ocorrem 
mais ou menos em todas as nações, são o sinto-
ma da inversão da cadeia. Esperemos que as elites 
acordem a tempo de evitar transtornos que tra-
zem prejuízos a todos e sobretudo àqueles que são 
mais inocentes e vulneráveis.



A Voz de PortugAl  |  29 de JAneiro de 2014  |  P. 8

EMigrAnTE porTUgUêS DiSTingUiDo 
no cAnADá por TrAbALho
coMUniTário
Um luso-canadiano de London, no Ontário, 

Canadá, foi distinguido pela Associação de 
Construção de London (LHBA, sigla em inglês), 
com um prémio individual pelo trabalho efetuado 
em causas solidárias. 
Isolino Bettencourt de Sousa, de 58 anos, natural de 

Guadalupe (Graciosa), disse, este domingo, à agência 
Lusa que o prémio “Mowbray Award”, que recebeu 
no final do ano passado, representa “a preocupação” 
que tem tido “não só com a comunidade portuguesa, 
mas no geral” da população.
O prémio foi atribuído depois de o emigrante por-

tuguês ter ajudado a construir uma habitação que foi 
vendida para fins solidários em prol de um lar de 
sobreviventes de cancro, uma instituição que acolhe 
doentes terminais.Isolino Sousa foi para o Canadá em 
1967 com 11 anos, inicialmente para Mount Brydges 
(Ontário), mas mais tarde mudou-se para London. 
Formado em arquitetura tecnológica, ramo em que 
trabalha há mais de 35 anos, tem sido o supervisor 
de projetos da Sifton Properties, uma construtora que 
conta com mais de 1200 funcionários.”Tenho tido 
a preocupação nas habitações que vou fiscalizando, 
desde o início do projeto até à sua conclusão, das 
questões ambientais e económicas, pois temos que 
pensar no futuro, nos nossos filhos, nos nossos ne-

tos”, afirmou. 
Um luso-canadiano de London, no Ontário, Cana-

dá, foi distinguido pela Associação de Construção de 
London (LHBA, sigla em inglês), com um prémio in-
dividual pelo trabalho efetuado em causas solidárias.

pASSoS coELho gArAnTE 
QUE MUiToS corTES São 
TrAnSiTórioS 
O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, afirmou 

hoje que muitos dos cortes realizados pelo 
Governo serão “transitórios” na medida da recu-
peração da economia, mas avisou que não regres-
sarão “os níveis de riqueza ilusória”.
“Não enfrentaremos o futuro pensando que todos os 

cortes que tivemos de fazer permanecerão. Muitos 
deles são transitórios, na medida em que depende-
rão agora da forma como a nossa economia vier a 
recuperar. Mas não temos condições nesta altura para 
fixar uma data precisa no nosso calendário para repor 
seja pensões, seja salários”, afirmou Pedro Passos 
Coelho. 

O presidente do PSD, reeleito no sábado para um 
terceiro mandato em eleições diretas sem adversá-
rio, respondia a perguntas dos jornalistas na sede dos 
sociais-democratas, após o anúncio do resultado do 
escrutínio interno.Questionado pelos jornalistas, Pas-
sos Coelho frisou: “O que nós sabemos é que não 
regressaremos àquilo que eram os níveis de riqueza 
ilusória que tivemos antes da crise em 2011”.O líder 
social-democrata e primeiro-ministro do Governo 
PSD/CDS-PP defendeu que “qualquer político que 
queira fazer campanha eleitoral prometendo regres-
sar a níveis de rendimento anteriores não estará a fa-
zer mais do que demagogia fácil”.
“A nossa recuperação de rendimento dependerá 

da riqueza que conseguiremos criar”, afirmou, 
manifestando expectativa numa “recuperação 
gradual”, seja na área pública, seja na área pri-
vada.

igrEjAS criSTãS ASSinAM DocUMEnTo 
QUE rEconhEcE “UM Só bATiSMo”
Cinco igrejas cristãs vão assinar um documen-

to que reconhece oficialmente o batismo, per-
mitindo que uma pessoa batizada numa religião 
seja reconhecida na outra, como conta o Público 
deste sábado.

 A Igreja Católica Romana, Lusitana Apostólica 
Evangélica, Evangélica Metodista, Evangélica Pres-
biteriana de Portugal e Ortodoxa do Patriarcado da 
Constantinopla vão assinar hoje um documento, na 
Catedral Lusitana de São Paulo, em Lisboa, de reco-
nhecimento mútuo do batismo. A partir dessa assina-
tura, uma pessoa batizada numa destas igrejas cristãs 
passa a ser reconhecida nas restantes, sem necessi-
dade de ser rebatizada. Tal se aplica também a casa-
mentos entre pessoas de diferentes religiões.A pas-
tora da Evangélica Presbiteriana de Portugal, Sandra 
Reis, citada pelo Público, diz mesmo que se trata de 
reconhecer “um só batismo”, “um passo que torna 
visível” a unidades entre as igrejas do cristianismo. 
“É um contributo para a caminhada ecuménica em 
Portugal”.

EDUcAção DEvE oriEnTAr-SE
pArA “EMprEgAbiLiDADE ExpETávEL”
O secretário de Estado do Emprego, Octávio 

Oliveira, defendeu hoje que “é importante 
que a educação e a formação se orientem para 
situações de uma empregabilidade expetável”, 
apontando como exemplo a área da saúde
“Há oportunidades ao nível da área da saúde, onde 

previsivelmente se podem vir a criar postos de traba-
lho, face às expetativas do envelhecimento e esperan-
ça de vida serem cada vez maiores”, alegou. No final 
da sua intervenção no seminário “A Educação e For-
mação - Uma Estratégia Para Preparar o Futuro”, que 
decorre ao longo de dois dias em Viseu, Octávio Oli-
veira realçou que para além da saúde, há outras áreas 
a explorar.”Haverá também oportunidades ao nível 
das tecnologias, face aos excecionais resultados que 
a indústria portuguesa tem tido na área da exportação. 
Estamos a falar da metalurgia, metalomecânica, ele-
trónica, automação, pneumática, ambiente e energias 
renováveis. Todas estas são áreas francamente interes-
santes”, referiu.Na opinião do representante do Gover-

no, o desemprego é um problema complexo, mas que 
em primeira linha está sempre associado à atividade 
económica do país.”No segundo e terceiro trimestre de 
2013 houve um crescimento económico que fez com 
que 120 mil postos de trabalho fossem criados na so-
ciedade portuguesa. O emprego está muito associado, 
naturalmente, ao comportamento da economia e das 
empresas”, acrescentou.De acordo com Octávio Oli-
veira, “para combater o desemprego é necessário que 
se criem empregos, daí que o Governo disponibilize 
às empresas, agentes económicos e economia social 
um conjunto de instrumentos de apoio à criação de 
emprego”.O governante destacou a medida dos está-
gios profissionais, desenvolvida pelo Instituto de Em-
prego e Formação Profissional, que garante ter uma 
empregabilidade de 68 por cento.”Os estágios profis-
sionais têm comprovadamente uma empregabilidade 
de cerca de 68 por cento, quando os jovens três meses 
depois de concluir os seus estágios obtém o ingresso 
na vida ativa”, concluiu.

pS SUgErE rEDUção Do 
núMEro DE DEpUTADoS
no pArLAMEnTo
O coordenador-executivo do Laboratório de 

Ideias para Portugal, Nuno Cunha Rolo, de-
fendeu, citado pelo Público, que é preciso “reduzir 
o número de deputados” e de estudar a “definição 
do papel de ministro, secretário de Estado e depu-
tado”, de forma a devolver poderes à “comunida-
de” e reconquistar a confiança dos portugueses.

Na conferência subordinada ao tema ‘Boa Governa-
ção’, celebrada ontem em Lisboa, o partido socialista 
tentou encontrar formas de bem governar, apostan-
do na estrutura central de governação e nas reformas 
institucionais. Assim, nas palavras do coordenador-
-executivo do Laboratório de Ideias para Portugal, 
surgiram algumas propostas de governação, que pas-
sam pela “redução do número de deputados”, “de-
finição do papel de ministro, secretário de Estado e 
deputado”, e “vinculação” dos deputados ao Parla-
mento através da assinatura de “um código de ética” 
ou da “dedicação exclusiva dos deputados à função”.
Para Nuno Cunha Rolo, esta seria uma forma de de-
volver poderes à “comunidade” e de obter a sua con-
fiança do eleitorado.
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“poDE DizEr-SE coM conFiAnçA QUE 
DéFicE FicArá à voLTA DoS 5%” 

brUxELAS TEM 1,6 MiL MiLhõES
pArA porTUgAL invESTir no Tgv

DiLMA roUSSEFF viSiToU 
LiSboA EM SEgrEDo
A presidente do Brasil passou o fim de semana 

em Lisboa, juntamente com a sua comitiva, 
sem compromissos oficiais marcados, numa visita 
que não constava na sua agenda e que foi man-
tida em sigilo, de acordo com o jornal brasileiro 
Estadão.

Depois de participar no Fórum Econômico Mun-
dial, em Davos (Suíça), Dilma Rousseff fez uma 
visita a Portugal, juntamente com a sua comitiva. A 
passagem por Lisboa não constava na agenda da pre-
sidente brasileira e foi mantida em sigilo, já que a go-
vernante não tinha compromissos oficiais marcados 
para o fim-de-semana.Dilma ficou hospedada no Ho-
tel Ritz, um dos mais caros da capital, numa suite que 
custou oito mil euros. Já a sua comitiva dormiu no 
Tivoli, ocupando mais de 25 quartos.A presidente do 
Brasil terá já descolado da capital portuguesa, para 
viajar até Cuba, onde amanhã inaugurará um porto 
financiado pelo Brasil.

procUrADoriA já rEcEbEU 
pEDiDo ingLêS pArA AjUDA 
no cASo MADDiE
A Procuradoria-Geral da República (PGR) já 

recebeu a carta rogatória das autoridades 
britânicas sobre o caso Maddie. O Jornal de Notí-
cias, que avança a informação, refere que em cau-
sa está um conjunto de diligências que os detetives 
ingleses pedem que sejam realizadas em Portugal, 
de forma a auxiliar a investigação que decorre em 
Inglaterra.

A carta rogatória das autoridades inglesas sobre o 
caso Maddie já chegou à PGR que, segundo o Jornal 
de Notícias (JN), vai agora remete-la ao Tribunal de 
Portimão para que as diligências que solicita sejam 
efetuadas pela Polícia Judiciária. Entre as diligên-
cias, conta o JN, estão inquirições aos três homens 
que os detetives ingleses consideram suspeitos. Em 
causa está o facto de terem feito vários telefonemas 
junto ao aldeamento turístico da praia da Luz, onde 
desapareceu a menina inglesa.O JN salienta que este 
é já o segundo pedido de auxílio das autoridades 
britânicas às portuguesas, no âmbito de uma inves-
tigação que ainda decorre em Inglaterra.Recorde-se 
que, Madeleine McCann desapareceu a 3 de maio de 
2007, quando tinha apenas três anos, de um aldea-
mento na praia da Luz, em Lagos, onde a família in-
glesa passa férias.

rob ForD voLTA A bEbEr E
A prAgUEjAr MAS (já) o ADMiTE

O ministro da Presidência, Luís Marques Gue-
des, afirmou hoje que apesar de o valor “exa-

to” do défice referente a 2013 ser apurado em de-
finitivo em março deste ano, este irá situar-se num 
valor próximo dos 5%.
“Apesar de o valor exato do défice de 2013 só ser 

apurado em definitivo em março, pode-se dizer com 
confiança que o défice ficará num valor à volta dos 
5%, sendo que fica cerca de 1.750 milhões de euros 
abaixo do limite inscrito no Programa de Ajustamen-
to Económico e Financeiro (PAEF)”, afirmou Mar-
ques Guedes em conferência de imprensa semanal 
após a reunião do Conselho de Ministros. Para o mi-
nistro da Presidência, que reagia aos dados da síntese 
da execução orçamental de 2013, hoje publicada pela 
Direção-Geral do Orçamento (DGO), “pode dizer-se 
com tranquilidade que foi uma execução orçamental 
muito boa e com efeitos positivos”.O défice provisó-
rio das administrações públicas ascendeu a 7.151,5 
milhões de euros em 2013, tendo sido cumprida a 
meta para o conjunto do ano, anunciou hoje o Gover-
no.De acordo com a síntese da execução orçamental 

de 2013, hoje publicada pela Direção-Geral do Orça-
mento (DGO), para efeitos do Programa de Ajusta-
mento Económico e Financeiro (PAEF), o défice em 

2013 ficou abaixo do acordado em 1.748,5 milhões 
de euros, pelo que a meta foi cumprida.No entanto, 
em contabilidade pública, o saldo das administrações 
públicas no final de 2013 foi de -8.730,9 milhões de 
euros, acima dos -7.134,6 milhões de euros regista-
dos em 2012.

O comissário europeu dos Transportes, Siim 
Kallas, revelou, em entrevista ao Expresso, 

que Bruxelas tem 1,6 mil milhões de euros des-
tinados a Portugal para a construção da ligação 
ferroviária (TGV) entre Lisboa e Madrid. Falta 
agora o País avançar com verbas nacionais, sob 
pena de o projeto ser cancelado.

 Bruxelas destinou a Portugal 1,6 mil milhões de 
euros para a construção do TVG – integrado no Cor-
redor Atlântico, acordado entre os estados-membros 
da União Europeia – que deve avançar até 2020, mas 
só se o Governo assegurar a restante verba necessária 

(de 25%).“Há mais de 1,6 mil milhões de euros reser-
vados para Portugal para projetos das redes transeu-
ropeias relacionadas com os transportes” – dos quais 
500 milhões dizem respeito ao orçamento do Meca-
nismo Interligar a Europa e 1,1 mil milhões dizem 
respeito ao fundo de coesão –, garantiu, em entrevista 
ao Expresso, o comissário europeu dos Transportes.
“Pediram-nos para criar as condições: um mapa e 

dinheiro. Isso está feito. Mas nós não construímos 
nada. Isso cabe aos países. Se Portugal não tiver re-
cursos [o Corredor Atlântico] será atrasado, adiado, 
cancelado”, alertou Siim Kallas.
“Não vi qualquer sinal de que Portugal não tencio-

ne fazer a sua parte. Fala-se em atrasos e diferentes 
considerações, mas até ao momento nada de oficial”, 
acrescentou.
De acordo com o comissário europeu, os projetos de 

construção na nova ponte sobre o Tejo e do novo ae-
roporto em Lisboa deverão ficar parados, pelo menos 
até 2020, ano em que termina.

O Mayor de Toronto volta a protagonizar mais 
uma polémica, desta feita por causa do ál-

cool. Rob Ford apareceu num vídeo visivelmente 
embriagado e a praguejar num sotaque jamaica-
no, de acordo com o Huffington Post. Aos jorna-
listas admitiu tudo mas não se desculpa por nada.

Surgiu nas redes sociais um novo vídeo de Rob Ford 
onde o Mayor de Toronto aparece visivelmente em-
briagado e a praguejar, numa tentativa de imitar o so-
taque jamaicano, noticia o Huffington Post. 
Nesse mesmo vídeo, Ford está num restaurante de 

fast-food com amigos enquanto é filmado a falar so-
bre assuntos ao acaso numa pronúncia 
jamaicana.
Os assessores do Mayor dizem que 

não respondem a ataques pessoais ao 
político, mas este admitiu aos jorna-
listas que havia bebido e que não se 
tratava de descriminação, acrescenta-
do que ninguém tem nada a ver com 
assuntos do foro pessoal.
A Câmara de Toronto já havia li-

mitado os poderes do responsável, 
que foi investigado mas nunca con-
denado, na sequência das polémicas 
que o implicaram no uso de drogas.
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A bruxaria destrói olhares, amizades a até a sua própria saúde. As pessoas possuídas por uma bruxaria não acreditam em nada, 
nem em ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. São pessoas 

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

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

com a palavra de Deus.

RESULTADOS CONFIRMADOS 

Sou uma jovem pro-
fessional, com mui-
to sucesso financei-
ramente, mas não 
tenho a mesma sor-
te no amor. Tinha 
uma relação que 
ia bem e de repen-
te ele fujiu, mesmo 
se me amava. Tudo 
por causa da sua 

ex namorada, que através de magia 
negra,destrói todas as suas rela-
ções. Agora estamos mais unidos do 
que antes. Obrigado SHAMAN.

LYN YE

Graças ao SHA-
MAN, pude des-
cobrir quem 
era o meu ini-
migo. Uma das 
pessoas mais 
reputadas na 
nossa compa-
nhia, que fazia 
negócios sem o 

meu consentimento, para me in-
volver em problemas legais, por 
inveja  e ciumes. Agora tudo vai 
bem. Obrigado SHAMAN por me 
teres aberto os olhos. 

PICOLO

Nos últimos 6 
meses,os meus 
problemas vão de 
mal para pior. A mi-
nha situação finan-
ceira mais dificil,  
problemas com a fa-
mília e a minha saú-
de a agravar-se dia 
a dia. Só a minha fé 
em Deus, guardava 

luz na minha vida. Também, agrade-
cimentos  ao SHAMAN,pela limpeza 
espiritual,que tirou todas as energias 
negativas na minha vida.

PETRE

Tenho 35 anos 
e já estou casa-
da á mais de 10 
anos .No entan-
to não consigo 
ter sexo com 
o meu marido. 
Tudo por cau-
sa duma má in-
fluência que um 
meu parente me 

pôs,para destruír a minha relação. 
Agora começámos a ter relações 
normais e toda a má influência, 
long de nós. Obrigado SHAMAN. 

ASHLEY

Sou uma jovem professional,com muito sucesso financeiramente,mas não tenho a 
mesma sorte no amor.Tinha uma relação que ia bem e de repente ele fujiu,mesmo
se me amava.Tudo por causa da sua ex namorada,que através de magiap ,q g
negra,destrói todas as suas relações.Agora estamos mais unidos do que antes. 
Obrigado SHAMAN.. LYN YE
Graças ao SHAMAN,pude descobrir quem era o meu inimigo.Uma das pessoas
mais reputadas na nossa companhia,que fazia negócios sem o meumais reputadas na nossa companhia,que fazia negócios sem o meu
consentimento,para me involver em problemas legais,por inveja e ciumes.Agora
tudo vai bem.Obrigado SHAMAN por me teres aberto os olhos.  PICOLO

Nos últimos 6 meses,os meus problemas vão de mal para pior .A minha situação, p p p ç
financeira mais dificil,problemas com a família e a minha saúde a agravar-se dia a dia.Só
a minha fé em Deus,guardava luz na minha vida..Também,agradecimentos ao
SHAMAN,pela limpeza espiritual,que tirou todas as energias negativas na minha
vida PETREvida.PETRE

Tenho 35 anos e já estou casada á mais de 10 anos .No entanto não consigo ter
sexo com o meu marido.Tudo por causa duma má influência que um meu parente
me pôs,para destruír a minha relação.Agora começámos a ter relações normais e 
toda a má influência long de nós Obrigado SHAMAN ASHELEYtoda a má influência,long de nós.Obrigado SHAMAN. ASHELEY

A minha filha casou á dois anos e era tudo ilusões e felicidade,but o seu marido
começou a sentir a sua rejeição,ao ponto de lhe pedir de se afastar de 
casa.Obrigado SHAMAN pela limpeza espiritual.Agora ela e o marido viram a 
verdade e já estão a planear o seu primeiro bébé. IRA
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verdade e já estão a planear o seu primeiro bébé. IRA
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Tenho 35 anos e já estou casada á mais de 10 anos .No entanto não consigo ter
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toda a má influência long de nós Obrigado SHAMAN ASHELEYtoda a má influência,long de nós.Obrigado SHAMAN. ASHELEY

A minha filha casou á dois anos e era tudo ilusões e felicidade,but o seu marido
começou a sentir a sua rejeição,ao ponto de lhe pedir de se afastar de 
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verdade e já estão a planear o seu primeiro bébé. IRA

Estou a escrever esta carta de Or-
lando Florida, de onde estamos go-
zando a nossa segunda lua de mel.  
Obrigado SHAMAN INDIO por teres 
harmonizado a nossa relação. Es-
peramos um novo membro da nos-
sa família para 2014, para nossa 
bênção. 

ANGELO BARONE

O meu marido tornou-se completa-
mente intolerante e agressivo, o seu 
problema de alcoolismo estava a des-
truir a nossa família. Consultámos o 
SHAMAN INDIO, que começou  uma 
cura para o livrar da sua própria des-
truição. Hoje ele está limpo e o seu 

comportamento é normal. 

Thanks LUCY

Era um homem de negócios com sucesso e com uma lindíssima família, mas nos últimos 
6 meses fiquei sem casa sem uma explicação lógica. Perdi a minha fortuna duma só 
jogada. Fui ver o SHAMAN INDIO e ele ajudou-me a recuperar a minha família .Agora 
estou de novo no bom caminho Obrigado LUIGYestou de novo no bom caminho. Obrigado  LUIGY. 

Tentava engravidar e acontecia-me sempre qualquer coisa . Um dia, por curiosidade, 
visitei o SHAMAN INDIO  e ele deu-me um tratamento  com ervas, plantas e raízes da 
Amazónia Seguidamente o meu corpo começou a mudar e o desejo sexual aumentouAmazónia. Seguidamente o meu corpo começou a mudar e o desejo sexual aumentou, 
até que o meu sonho de ser mãe, se concretizou. Obrigado RITA

Estou a escrever esta carta de Orlando Florida, de onde estamos gozando a nossa segunda lua 
de mel Obrigado SHAMAN INDIO por teres harmonizado a nossa relação Esperamos um novode mel. Obrigado SHAMAN INDIO por teres harmonizado a nossa relação. Esperamos um novo 
membro da nossa família para 2014,para nossa bênção. ANGELO BARONE

O meu marido tornou-se completamente intolerante e agressivo, o seu problema de 
alcoolismo estava a destruir a nossa família. Consultámos o SHAMAN INDIO, que começoualcoolismo estava a destruir a nossa família. Consultámos o SHAMAN INDIO, que começou  
uma cura para o livrar da sua própria destruição. Hoje ele está limpo e o seu comportamento 
é normal.. Thanks LUCY .
Resultado dos rituais do SHAMAN INDIO, hoje estamos celebrando o aniversário do
meu marido. Na primeira visita ele conseguiu retirar a praga negra que a minha sograp g p g g q g
nos tinha rogado para nos separar. Agora estamos livres de todas as influências
diabólicas e muito satisfeito com os resultados. JOHANY e DANIA
Depois de muito tempo de cama, a minha vida começa a florir outra vez. Os 
d ã i l ã i ifi i h ddoutores não conseguiram encontrar uma solução cientifica para a minha doença. 
Na realidade, a causa dos meus problemas, era um ritual voodoo, que alguém me 
tinha feito contra mim. Obrigado SHAMAN. Estou a recuperar dia após dia.  STEFANY

Era um homem de negócios com sucesso e com uma lindíssima família, mas nos últimos 
6 meses fiquei sem casa sem uma explicação lógica. Perdi a minha fortuna duma só 
jogada. Fui ver o SHAMAN INDIO e ele ajudou-me a recuperar a minha família .Agora 
estou de novo no bom caminho Obrigado LUIGYestou de novo no bom caminho. Obrigado  LUIGY. 

Tentava engravidar e acontecia-me sempre qualquer coisa . Um dia, por curiosidade, 
visitei o SHAMAN INDIO  e ele deu-me um tratamento  com ervas, plantas e raízes da 
Amazónia Seguidamente o meu corpo começou a mudar e o desejo sexual aumentouAmazónia. Seguidamente o meu corpo começou a mudar e o desejo sexual aumentou, 
até que o meu sonho de ser mãe, se concretizou. Obrigado RITA
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de mel Obrigado SHAMAN INDIO por teres harmonizado a nossa relação Esperamos um novode mel. Obrigado SHAMAN INDIO por teres harmonizado a nossa relação. Esperamos um novo 
membro da nossa família para 2014,para nossa bênção. ANGELO BARONE

O meu marido tornou-se completamente intolerante e agressivo, o seu problema de 
alcoolismo estava a destruir a nossa família. Consultámos o SHAMAN INDIO, que começoualcoolismo estava a destruir a nossa família. Consultámos o SHAMAN INDIO, que começou  
uma cura para o livrar da sua própria destruição. Hoje ele está limpo e o seu comportamento 
é normal.. Thanks LUCY .
Resultado dos rituais do SHAMAN INDIO, hoje estamos celebrando o aniversário do
meu marido. Na primeira visita ele conseguiu retirar a praga negra que a minha sograp g p g g q g
nos tinha rogado para nos separar. Agora estamos livres de todas as influências
diabólicas e muito satisfeito com os resultados. JOHANY e DANIA
Depois de muito tempo de cama, a minha vida começa a florir outra vez. Os 
d ã i l ã i ifi i h ddoutores não conseguiram encontrar uma solução cientifica para a minha doença. 
Na realidade, a causa dos meus problemas, era um ritual voodoo, que alguém me 
tinha feito contra mim. Obrigado SHAMAN. Estou a recuperar dia após dia.  STEFANY

O úNICO CONHECEDOR DE TODOS OS RI-
TUAIS E SEGREDOS DE MAGIA BRANCA, 
VERMELHA E NEGRA, PARA CURAR OS 
MALES DA ALMA E DO CORPO. CONHEçA 
A CAUSA DA SUA Má SORTE E FRACAS-
SOS. CURO BRUxARIAS, FEITIçOS  E MAU-
-OLHAR. CURO VíCIOS E DEPENDêNCIAS 
DE DROGAS E áLCOOL. PROTEçãO CON-
TRA INVEJA, MAU OLHAR E MáS ENER-
GIAS EM PESSOAS, CASAS E NEGóCIOS.

TesTemunhos reais

Era um homem de negócios com sucesso e com uma lindíssima família, mas nos últimos 
6 meses fiquei sem casa sem uma explicação lógica. Perdi a minha fortuna duma só 
jogada. Fui ver o SHAMAN INDIO e ele ajudou-me a recuperar a minha família .Agora 
estou de novo no bom caminho Obrigado LUIGYestou de novo no bom caminho. Obrigado  LUIGY. 

Tentava engravidar e acontecia-me sempre qualquer coisa . Um dia, por curiosidade, 
visitei o SHAMAN INDIO  e ele deu-me um tratamento  com ervas, plantas e raízes da 
Amazónia Seguidamente o meu corpo começou a mudar e o desejo sexual aumentouAmazónia. Seguidamente o meu corpo começou a mudar e o desejo sexual aumentou, 
até que o meu sonho de ser mãe, se concretizou. Obrigado RITA

Estou a escrever esta carta de Orlando Florida, de onde estamos gozando a nossa segunda lua 
de mel Obrigado SHAMAN INDIO por teres harmonizado a nossa relação Esperamos um novode mel. Obrigado SHAMAN INDIO por teres harmonizado a nossa relação. Esperamos um novo 
membro da nossa família para 2014,para nossa bênção. ANGELO BARONE

O meu marido tornou-se completamente intolerante e agressivo, o seu problema de 
alcoolismo estava a destruir a nossa família. Consultámos o SHAMAN INDIO, que começoualcoolismo estava a destruir a nossa família. Consultámos o SHAMAN INDIO, que começou  
uma cura para o livrar da sua própria destruição. Hoje ele está limpo e o seu comportamento 
é normal.. Thanks LUCY .
Resultado dos rituais do SHAMAN INDIO, hoje estamos celebrando o aniversário do
meu marido. Na primeira visita ele conseguiu retirar a praga negra que a minha sograp g p g g q g
nos tinha rogado para nos separar. Agora estamos livres de todas as influências
diabólicas e muito satisfeito com os resultados. JOHANY e DANIA
Depois de muito tempo de cama, a minha vida começa a florir outra vez. Os 
d ã i l ã i ifi i h ddoutores não conseguiram encontrar uma solução cientifica para a minha doença. 
Na realidade, a causa dos meus problemas, era um ritual voodoo, que alguém me 
tinha feito contra mim. Obrigado SHAMAN. Estou a recuperar dia após dia.  STEFANY

Tentava engravidar e acontecia-me 
sempre qualquer coisa. Um dia, por 
curiosidade, visitei o SHAMAN INDIO e 
ele deu-me um tratamento  com ervas, 
plantas e raízes da Amazónia. Seguida-
mente o meu corpo começou a mudar 
e o desejo sexual aumentou, até que o 
meu sonho de ser mãe, se concretizou. 

Obrigado, RITA

Era um homem de negócios com su-
cesso e com uma lindíssima família, 
mas nos últimos 6 meses fiquei sem 
casa sem uma explicação lógica. Perdi 
a minha fortuna duma só jogada. Fui 
ver o SHAMAN INDIO e ele ajudou-me 
a recuperar a minha família. Agora es-
tou de novo no bom caminho. 

Obrigado
LUIGY

Era um homem de negócios com sucesso e com uma lindíssima família, mas nos últimos 
6 meses fiquei sem casa sem uma explicação lógica. Perdi a minha fortuna duma só 
jogada. Fui ver o SHAMAN INDIO e ele ajudou-me a recuperar a minha família .Agora 
estou de novo no bom caminho Obrigado LUIGYestou de novo no bom caminho. Obrigado  LUIGY. 

Tentava engravidar e acontecia-me sempre qualquer coisa . Um dia, por curiosidade, 
visitei o SHAMAN INDIO  e ele deu-me um tratamento  com ervas, plantas e raízes da 
Amazónia Seguidamente o meu corpo começou a mudar e o desejo sexual aumentouAmazónia. Seguidamente o meu corpo começou a mudar e o desejo sexual aumentou, 
até que o meu sonho de ser mãe, se concretizou. Obrigado RITA

Estou a escrever esta carta de Orlando Florida, de onde estamos gozando a nossa segunda lua 
de mel Obrigado SHAMAN INDIO por teres harmonizado a nossa relação Esperamos um novode mel. Obrigado SHAMAN INDIO por teres harmonizado a nossa relação. Esperamos um novo 
membro da nossa família para 2014,para nossa bênção. ANGELO BARONE

O meu marido tornou-se completamente intolerante e agressivo, o seu problema de 
alcoolismo estava a destruir a nossa família. Consultámos o SHAMAN INDIO, que começoualcoolismo estava a destruir a nossa família. Consultámos o SHAMAN INDIO, que começou  
uma cura para o livrar da sua própria destruição. Hoje ele está limpo e o seu comportamento 
é normal.. Thanks LUCY .
Resultado dos rituais do SHAMAN INDIO, hoje estamos celebrando o aniversário do
meu marido. Na primeira visita ele conseguiu retirar a praga negra que a minha sograp g p g g q g
nos tinha rogado para nos separar. Agora estamos livres de todas as influências
diabólicas e muito satisfeito com os resultados. JOHANY e DANIA
Depois de muito tempo de cama, a minha vida começa a florir outra vez. Os 
d ã i l ã i ifi i h ddoutores não conseguiram encontrar uma solução cientifica para a minha doença. 
Na realidade, a causa dos meus problemas, era um ritual voodoo, que alguém me 
tinha feito contra mim. Obrigado SHAMAN. Estou a recuperar dia após dia.  STEFANY

Atraio, amarro 
e submeto o 

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

joelhos, O que eu uno, nenhum 
feiticeiro pode separar.
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SerViÇoS conSulAreS
Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883

Consulado Geral de Portugal em 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
28 DE JANEIRO DE 2014
1 EURO = CAD 1.524690

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 30 DE jAnEiro
- rEnovEi A cASA... à porTUgUESA
- noiTE DE FADo nA cASA DoS AçorES

SábADo 1 DE FEvErEiro
- DocUMEnTário EM LAvAL SobrE
  o cArTEiro pEDro DA SiLvA
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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. 
Goodyear Nordic P195-
-65r15.

bom e barato 
514-571-1924precisa-se de assistente 

cozinheiro com 
experiência na cozinha 
portuguesa tradicional.

josé: 514-293-8450

Vende-Se

†

vENDE-sE
Discoteca 

portuguesa
Anabela rodrigues

514-979-9592

ALugA-Se
Aluga-se 31/2.
514-252-8692

M E M O R A N D U M †

mErcEArIA 
pOrtuguEsA 

à vENDA 
NA ruA 
guIzOt 

Em 
vIllErAY 

(cAsO DE DOENÇA).

cONtAtAr
514-385-1060

Vende-Se

vENDE-sE
NOvO NO mErcADO

transport bento costa
Pequena companhia para 
tirar a neve “déneigement” 
no plateau com os seus 
clientes.

514-946-1988

missa do 23° aniversário
cOrNélIO mEDEIrOs

1 de fevereiro de 1991

Homens para trabalhar em 
companhia de paisagismo, 
assentar “pavé-uni”, com 
ou sem experiência e deve 
ter um carro. Salário segun-
do experiência.

514-240-1535
Homem para a grelha, com 
ou sem experiência, deve 
falar francês.

514-688-1015

Artur jANEIrO
Faleceu em Montreal com 52 anos 
de idade o Sr. Artur Janeiro,filho do 
já falecido Hermano Janeiro e da 
senhora Guilhermina Carreiro, na-
turais de Porto Formoso, São Mi-
guel ,Açores. 
Deixa na dor sua mãe, seus ir-
mãos Carlos (Irene), Graça (José 
Manuel), Maria de Jesus, António, 
Hermano (Celina), Madalena (Ed-
mundo), sobrinhos/as, familiares e 
amigos.

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

A Missa de corpo presente foi segunda-feira, dia 27 de 
Janeiro de 2014 às 10h, na Igreja St-Ambroise. Foi se-
pultado no cemitério Notre-Dame des Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem-Hajam.

IrIA mArtINs DIAs rODrIguEs
1934-2014

Faleceu em Lasalle, no dia 24 de 
Janeiro de 2014, com 79 anos de 
idade, a senhora Iria Martins Dias 
Rodrigues, natural de Peniche, Por-
tugal. 
Deixa na dor seu esposo José dos 
Santos Rodrigues, seus filhos José 
(Jacqueline) e Betty, seus netos 
Nancy, Andy, Michael e Lauren, seu 
irmão Fernando (maria-José), sobri-
nhos e sobrinhas, assim como ou-
tros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres, estiveram a cargo de:
grupo Yves légaré
7200,blvd Newman.lasalle
(514) 595-1500
victor marques

O funeral teve lugar no dia 28 de Janeiro, após liturgia 
da palavra de corpo presente, pelas 10h na capela do 
Complexo, seguindo depois para o cemitério de Notre 
–Dame-des-Neiges, onde foi sepultada. Donativos à As-
sociação do Alzheimer’s em Memória da Sra. Rodrigues 
seriam bem-vindos.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem-Hajam.

† ArmANDO cOutO
Faleceu em Montreal no dia 
28 de janeiro de 2014 com 81 
anos de idade o Sr. Armando 
Couto, esposo da Sra. Andrea 
Pereira.

Deixa na dor sua esposa, seus 
filhos Luis e Jorge, cunhados, 
sobrinhos/as, familiares e ami-
gos.

Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
4231, boul. st-laurent, montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino martins

O velório terá lugar amanhã, quinta-feira, dia 30 de janei-
ro das 14h às 22h e sexta-feira a partir das 8h30. O fu-
neral terá lugar sexta-feira às 10h na igreja Santa Cruz, 
vai a sepultar em cripta no cemitério de Notre-Dame des 
Neiges.
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia 
que será no domingo 2 de fevereiro de 2014 às 11h30 
na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem-Hajam.

governanta “Nanny”
posição a tempo inteiro (40 horas por 

semana), pode viver lá ou não e salário 
mínimo. Deveres implica: fazer comida, 
limpeza, tarefas organizadas, ajuda-geral 

em relação à casa e a tomar conta de 
crianças (5 e 8 anos de idade). Endereço: 
No centro da cidade montreal, podemos 

patrocinar, se necessário. 
Deve falar francês ou inglês. 

Helena: 438-863-4088

† jOsé frANcIscO rEsENDEs
1935-2014

Faleceu em Montreal, no dia 26 de 
janeiro de 2014, o Sr. José Fran-
cisco Resendes, com a idade de 
78 anos, natural da Lagoa, São-
-Miguel, Açores. 
Deixa na dor sua esposa a Sra. Ma-
ria Isabel de Medeiros, seus filhos 
Graça (Mário), Teresa (Nelson), 
José Alberto (Giséla Maria), Ricar-
do (Stéphanie) e Sandra (Samer), 
seus netos Randy, Kenny, Jessica, 
Tracy, Kyle, Tristan, Alexia, Mayssa, 
Sofia e Gabriel, sua bisneta Kiyana, irmãos e irmãs, so-
brinhos/as, assim como outros familiares e amigos. 

Os serviços funebres estiveram a cargo de Grupo 
grupo Yves légaré
1350, Autoroute 13 laval. 
victor marques 
(514)595-1500
O seu corpo encontra-se exposto hoje, dia 29 de janeiro 
das 14h às 17h e das 19h às 21h. O funeral terá lugar 
amanhã, dia 30 de janeiro, após missa de corpo presen-
te, pelas 11 horas, na igreja Nossa Senhora de Fátima 
em Laval, seguindo depois para o mausoléu du Ruis-
seau em Laval onde será sepultado. 
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, vem por este meio agradecer a todas as 
pessoas que, com a sua presença, palavras e gestos 
de amizade, os reconfortaram nestes momentos tão di-
fíceis da sua vida. A todos um sincero Bem Hajam!

Sua família, recordando com pro-
funda saudade o seu ente queri-
do, participa, que será celebrada 
uma missa em sua memória. 

sábado, dia 1 de fevereiro de 
2014, pelas 18h30, na Igreja de 
santa cruz, agradecendo des-
de já a todas as pessoas que 
possam participar nesta cele-
bração.



A Voz de PortugAl  |  29 de JAneiro de 2014  |  P. 16

SudoKu

3

4

4

2

8

8 3

7

7

6

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

PAlAVrAS cruzAdAS

9

5

9

9

2

5
8

2
3

3

7

1

67
65

AnedotAS

Sylvio Martins

SugeStÃo dA SemAnA:

cAbElOs NA cOmIDA
Num restaurante, um freguês muito incomodado, chama 
o empregado de mesa e pergunta-lhe:
- O senhor está a ver este cabelo nos espinafres?!
O empregado de mesa:
- O quê, outro?! Olhe, antes de o servir, já eu tinha tirado 
três…

HOmENs NÃO sAbEm
NADA sObrE As mulHErEs
Dizia a viúva:
- Os homens solteiros não sabem nada sobre as mu-
lheres!
Respondeu-lhe um solteirão:
- Sabemos imenso! É por isso que somos solteiros…

mAlucO A rEssONAr
Numa cadeira de repouso da sala de convívio do mani-
cómio, um maluco ressonava estrondosamente. A dada 
altura, há outro que se aproxima do que dormia e come-
ça a mexer nos botões da camisa.

Entretanto, pergunta alguém lá do fundo da sala:
- Para que é que estás a mexer nos botões?
Responde o outro:
- Estou a ver se baixo o som…

SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONtAIs: 1. Umeral, Fera. 2. Gás, Lida, Um. 3. Pio, Oídio. 4. Raiano, Só. 5. VA, 
Guacina. 6. Mi, Raspa, Os. 7. Arvorar, Ar. 8. És, Restar. 9. Fauna, Sei. 10. Ir, Apta, Tal. 
11. Mear, Arroio. vErtIcAIs: 1. Ugar, Marfim. 2. Má, Avir, Are. 3. Espia, Véu. 4. IA, 
Rosnar. 5. Alongar, AP. 6. Li, Ousar, Ta. 7. Do, Apresar. 8. Faísca, Se. 9. Dói, Atito. 10. 
Rui, Nora, Ai. 11. Amoras, Rolo.

HOrIzONtAIs: 1. Lance no jogo do xadrez. Episcopal. 2. 
Entusiasmara. Naquele lugar. 3. Grande porção. Letra grega 
correspondente a p. Sorteio de objetos por meio de bilhetes 
numerados. 4. Injúria, ofensa. Sufixo de agente ou profissão. 
5. Caminhar. Expor, descrever. 6. Em menor quantidade. Di-
ligência policial para prender certa casta de indivíduos. 7. 
Pôr bastas. A minha pessoa. 8. Designa diferentes relações, 
como posse, matéria, lugar, providência (prep.). Examinar 
com a sonda. 9. Gordura de porco por derreter, que envolve 
os intestinos. Contr. da prep. de com o art. def. o. Vazio. 
10. Fruto da ateira. Que ou animal que urra. 11. Campónio. 
Extraordinária. vErtIcAIs: 1. Dentes dos elefantes e de 
outros animais. Uma mais uma. 2. Espaço de 12 meses. 
Estoira. 3. Fita. Contr. da prep. em com o art. def. a. Um cer-
to. 4. Sobre (prep.). De grande diâmetro. 5. Equipamento. 
Designa dor, admiração, repugnância (interj.). 6. Qualquer 
peça de vestuário (Trás-os-Montes). Planta umbelífera que 
se assemelha ao funcho. 7. Imposto Automóvel (abrev.). 
Indivíduo que mede a capacidade das pipas e tonéis, com 
uma vara. 8. Rompimento. O espaço aéreo. 9. Progenitor. 
Aquelas. Grupo de pessoas em círculo. 10. Saco com dois 
compartimentos dobrado ao meio e que se usa ao ombro ou 
sobre a cavalgadura. Coloração. 11. Ligar. Madrugada.

o Lobo DE WALL STrEET
Poucos diretores exploram personagens à mar-

gem da sociedade como Martin Scorsese. Em 
O Lobo de Wall Street, ele mergulha novamente 
nesse contexto e trata com bom humor o comple-
xo tema de fraude na bolsa de va-
lores. O grande mérito do filme 
é fazer isso de forma divertida, 
sem tentar explicar como aquilo 
tudo funciona e, mais importan-
te, sem fazer juízo de valor.
Baseado no livro de memórias de 

Jordan Belfort, a trama conta como 
o jovem corretor da bolsa de Nova 
York, interpretado por Leonardo 
Dicaprio, fez fortuna ao enganar 
clientes com métodos ilegais. O 
personagem é tão inescrupuloso a 
ponto de fazer Gordon Gekko, pa-
pel de Michael Douglas em Wall 
Street - Poder e Cobiça, parecer 
uma cara legal. Milionário aos 26 
anos, a história de Belfort é uma 
montanha russa regada a drogas, 
prostitutas e muito dinheiro.
Com o mesmo tema de Os Bons Companheiros, 

sem a parte da máfia, O Lobo de Wall Street está en-
tre as melhores – e mais sombrias - comédias do ano. 
Vulgar em todos os sentidos e exagerado ao ponto do 
absurdo, o longa é uma reverência à decadência, no 
qual poder e ambição movem os personagens.
Scorsese cria uma atmosfera capaz de captar o atre-

vimento do energético protagonista, com rápidos 
movimentos de câmera, cenas fortes e bem coreogra-
fadas. Tudo é visto pela perspectiva de Belfort e sua 
voz guia a ação, mesmo quando ele está no meio dela. 
Desta forma, o personagem impõe seu ponto de vista 
e, com monólogos direcionados ao espectador, expõe 
sua personalidade. Com 179 minutos, este é o filme 
mais longo de Scorsese, mas isso não significa que 

seja o mais ambicioso ou profundo. Falta dinâmica 
emocional, como acontece em Caminhos Perigosos 
ou na trama intrincada de Cassino. Como consequên-
cia, do meio para final o longa começa a ficar arrasta-

do, com cenas repetidas e situações 
desnecessárias. O inspirado elenco 
compensa essa falha, especialmen-
te DiCaprio, que se sobressai em 
sua quinta parceria com Scorsese. 
O ator se entrega totalmente, sem 
medo de improvisar. Essa liberda-
de faz com que crie o personagem 
mais autêntico e espontâneo de sua 
carreira. Além disso, Matthew Mc-
Conaughey rouba a cena em sua 
breve aparição como Mark Hanna, 
tutor de Jordan. Ele basicamente 
ensina como ser babaca e seu úni-
co problema é sumir da tela rápido 
demais. Apesar das boas atuações, 
o cineasta exagera na objetificação 
das personagens femininas. Com 
exceção de tia Emma (Joanna Lu-
mley), as mulheres só estão na tela 

por sua beleza, isso quando não interpretam prosti-
tutas de fato. A atriz Margot Robbie até tenta passar 
credibilidade como segunda esposa de Jordan, porém 
o papel não ajuda. De certa forma faz sentido para a 
trama, afinal a história de Scorsese é sobre homens 
cheios de testosterona, mas cansa ver as garotas des-
se microcosmo limitadas a servir, agir como vítimas 
ou seduzir por interesse. Como um show de horrores 
do qual é impossível desviar o olhar, O Lobo de Wall 
Street hipnotiza o público com a degradação dos en-
volvidos. Não importa se Scorsese aprova ou não as 
ações de Belfort, é o espectador que precisa fazer sua 
própria reflexão. O longa pode não ter a sutileza ou 
riqueza de outros trabalhos do cineasta, mas deixa 
sua marca pela intensidade e diversão.

UMA SAíDA Ao cinEMA

Eu sei que muitos de vós me criticaram porque 
nas últimas duas semanas sugeri para sairem de 
casa com temperaturas muito frias.
Hoje vou-vos sugerir 2 filmes e uma saída. O pri-

meiro filme é a “Fête du travail | Labor Day” festa 
do trabalho. Um filme bastante interessante para os 
casais, muito amor, boa história e um toque no fim do 
filme que vai dar para falar. A segunda sugestão é um 
filme dedicado aos solteiros e bastante engraçado. 
“Célibataire... ou presque | That Awkward Moment” 
é um filme com três grandes atores incluindo, o fa-
vorito das raparigas, Zac Efron.  Agora, é, mais uma 
vez, uma pequena saída ao Parque Olímpico. “The 
Esplanade Financière Sun Life”. Esta organização 
apresenta um programa bastante interessante. O ano 
passado vieram 325.000 visitantes, e há muitas ativi-

dade para todos os gostos e é todos os fins-de-semana 
no adro do parque, mesmo ao lado do Métro Pie-Ix.
Espero que estas três atividades sejam do seu 

agrado, pois apesar do frio é sempre bom sairmos 
um pouco do ambiente diário.
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Hélio Bernardo Lopes

REGRESSO A CASA: UM DIáRIO AÇORIANO

Joel Neto

UM nATAL TrAnSATLânTico

TERRA CHã, 20 DE DEZEMBRO DE 2013
Passei uma vida inteira a ignorar a obra de Stephen 

King, na certeza absoluta de que se tratava de algo 
menor. Afinal, estava a alinhar nos mesmos consen-
sos, nos mesmos preconceitos e na mesmas manobras 
de exclusão que tanto critico. Esta semana peguei em 
“Misery” e, apesar da terrível edição da Bertrand (es-
pero que o tenham reeditado como deve ser), fez-se 
luz. Ao fim de cem páginas apenas, Stephen King, 
pontapeado para as calendas da “literatura de géne-
ro” – o que quer que isso seja –, já me tinha pro-
metido e demonstrado mais análise psicológica, mais 
recursos narrativos e maior dimensão artística em 
geral do que dois terços dos nossos romancistas di-
tos clássicos. É bem verdade que isto das tribos, das 
modas e dos establishments se alimenta mais do que 
deixa de fora do que daquilo a que dá entrada. Mas 
proscrever Stephen King (como, já agora, proscrever 
tantos outros com quem, felizmente, entretanto fize-
mos as pazes, Jane Austen à cabeça) é um absurdo. 
Nos Estados Unidos ou aqui.

TERRA CHã, 22 DE DEZEMBRO DE 2013
Pensei, pensei e cheguei à conclusão de que o Mel-

ville também deveria ter direito a um presente neste 
seu primeiro Natal connosco. Vai receber o par da 
bota Timberland com que hoje decidiu banquetear-se 
e um simpático vale para uma castração na clínica do 
Luciano.

TERRA CHã, 23 DE DEZEMBRO DE 2013
Estais enganados. Uma palavra vale mais que mil 

imagens. O mistério é escolher a palavra.
Da série Verbos Que Eu Já Não Ouvia Há Uma 

Eternidade E Que Gostava De Usar Um Dia Num 
Livro. Falquejar.
Crescimento económico tímido mas efectivo a nível 

nacional. Bolsa de Lisboa com os melhores resulta-
dos do ano. Desemprego a diminuir na maior parte 
das regiões. E nos Açores? Nos Açores, um aumen-
to radical do desemprego, provando que a recessão 
demorou mas veio sistémica. Deixou de ser maté-
ria para a luta político-partidária, isto: é situação de 
emergência mesmo. Atenção, Lisboa.

TERRA CHã, 24 DE DEZEMBRO DE 2013
Regresso ao golfe, ao fim de quatro meses de para-

gem. Já não jogo bem nem mal: vou batendo a bola e 
pensando no quão mais compensador teria sido ficar 
aqui, a escrever e a preparar o Natal. Tenho a impres-
são de que em 2014 deixo os tacos a enferrujar.
Para além do mais, volto já atrasado para a consoa-

da e o Melville tem uma última surpresa para mim: já 
consegue, num salto apenas, evadir-se do parque que 
lhe construí, o que me obriga a remendos de última 
hora. Parece arraçado de melro preto, o estuporado.
Primeira consoada com os pais, a irmã e a prole em 

década e meia. Os miúdos montaram um verdadeiro 
espectáculo ao abrir os presentes. A mais velha falou 
brasileiro a noite toda. E tudo o resto foi demasiado 
emocionante para sublimar assim, sem que sobre a 
matéria ocorram o tempo e a memória.

LISBOA, 25 DE DEZEMBRO DE 2013
Deixo o cão com a Jorgina e sigo para Lisboa. Os 

aeroportos estão vazios, o avião também. Só é pena o 
lixo que enche as ruas da capital, fruto de uma greve 
dos funcionários municipais cujos os efeitos se farão 
sentir pelo menos até dia 10 de Janeiro. Às vezes, 
esta cidade parece fazer um esforço para me deixar 
feliz por estar longe.

Sucessão de compromissos festivos com a famí-
lia de Lisboa, para quem o Natal é pouco menos do 
que um casamento cigano. Come-se demasiado bem 
e durante demasiados dias. E, ainda por cima, ama-
nhã começo nova ronda pelos restaurantes da capital, 
a pretexto das críticas para a “Notícias Magazine”. 
Haja fígado.
Encheram-me de presentes, mas a gravata de seda 

vintage da avó Marianinha e do avô Augusto, prove-
niente da colecção d’O Tozé – esse mesmo de quem 
toda a gente garante que eu teria gostado especial-
mente, e que morreu semanas antes da minha chega-
da –, tocou-me em particular. Raras vezes uso uma 
gravata, e seguramente nunca uma gravata de seda 
estampada. Mas todos os netos receberam a sua: os 
de sangue e os dois por afinidade, eu e o Jason, vindo 
dos Açores um e da América o outro. Os avós são 
aquilo que primeiro se conserva na memória, e às ve-
zes eu esqueço-me do privilégio que é ainda ter estes. 
São meus também, tornaram-me a dizer. Guardá-los-
-ei.

LISBOA, 26 DE DEZEMBRO DE 2013
A minha história com esta cidade ainda não acabou. 

Isso é evidente.

LISBOA, 27 DE DEZEMBRO DE 2013
Deus o livre de ser o primeiro lisboeta a chegar a 

horas. Está quase no Marquês, ainda que às vezes 
seja o Marquês da Póvoa de Santo Adrião – e, se for 
preciso, há-de ficar ali às voltas um bocado, até que 
se perfaça a meia hora olímpica.
Telefonema redentor: pouquíssimas objecções do 

Paulo Ferreira aos primeiros capítulos de “Cerra-
dos”. Pareceu tão entusiasmado como eu: com a in-
triga, com a atmosfera, com o género. Já não é ape-
nas um agente: é um amigo. Mas é profissional como 
mais nenhum em Portugal, e eu já estou ansioso por 
regressar e sentar-me na Terra Chã, a trabalhar.
Agora o Jorge quer que eu seja uma das ajudas tele-

fónicas na sua participação no concurso de televisão 
“Quem Quer Ser Milionário”. Mandei-o identificar-
-me como “Joel Guilherme” e avisei-o de que, se me 
vir aflito com uma pergunta fácil, faço de contas de 
que o telefonema se está a ouvir mal. Livra.

LISBOA, 28 DE DEZEMBRO DE 2013
Às voltas pela Baixa de Lisboa. Já fingi que não vi 

sete pessoas. Três não deixaram. Cada aldeia tem o 
seu tamanho.
A dra. Catarina Portas tem a lata de vender saqui-

nhas de pão-por-Deus com uma pisca de alfazema 
dentro a € 17,50. Estes e outras ícones da vida por-
tuguesa continuam a ser transaccionados a preços 
japoneses, no Chiado, como símbolos de sustentabi-
lidade. Lá sustentar-se sabe a dra....
Tenho saudades do meu cão.
TERRA CHã, 29 DE DEZEMBRO DE 2013
De volta. O Melville não me recebeu mal, mas está 

claramente triste por deixar a companhia de Jorgina. 
Apaixonou-se, o ingrato. Mas eu tenho uma arma po-
derosíssima: a Catarina chega amanhã.
http://www.facebook.com/neto.joel
http://www.joelneto.com

grANDE vIDENtE, méDIO, DONs ExtrAOrDINárIOs 

Senhor mori
Graças à eficacidade do meu trabalho, posso-vos 
ajudar a resolver os vossos problemas. Trabalho, 
amor, afeição, fidelidade absoluta no casal, carta 
de condução, atrair clientes, sorte para encontrar 
trabalho, tratar impotência sexual, proteção familiar 
contra perigos, feitiços, álcool, curandeiro, sorte no 
jogo, etc. Com o senhor Oussou trabalho sério e 
eficaz, resultado surpreendentes. Garantia numa 
semana. Posso me deslocar.

tel.: 438-995-5321

orA Aí ESTá
UMA iDEiA LUMinoSA!

Neste sábado mais recente surgiu a notícia de que 
Durão Barroso não terá o seu pensamento dirigido 
para a próxima eleição para o Presidente da Repú-
blica, antes ponderando um tempo sabático ou um 
cargo político internacional. Espero que a notícia 
seja verdadeira e que Durão não mude de ideias. 
Todos teremos a ganhar, e talvez o próprio evite 
uma razoável derrota. A ser verdadeira a notícia, a 
mesma tipifica uma ideia luminosa.
Menos certa é a ausência de uma candidatura de 

Marcelo Rebelo de Sousa, malgrado os atestados 
de perfil inapropriado por parte de Pedro Passos 
Coelho e de risco pelo lado de Pedro Santana Lo-
pes. Em ambos os casos há muito de verdade, em-
bora as críticas do ex-Primeiro-Ministro sejam as 
mais assertivas, tendo ele mesmo e o seu Governo 
sido vítimas do comentário de Marcelo. A prova de 
que Pedro Santana Lopes tem razão reside no facto 
de nunca gastar o meu tempo com o programa do-
minical de entretenimento de Marcelo. De um modo 
muito geral, trata-se de um tempo de conversa 
completamente inútil, mas a que o próprio Santana 
Lopes, tal como Rui Gomes da Silva, acabaram por 
dar um mínimo de credibilidade, vindo a ser despe-
jados do poder pouco depois. Um ponto há, porém, 
em que o ex-Primeiro-Ministro não tem razão, e que 
é o que resulta de se ter esquecido do histórico ar-
tigo de Aníbal Cavaco Silva, no Expresso, sobre a 
Lei de Gresham, ao redor da boa e da má moeda. 
Diga-se o que se disser, este documento foi o to-
que essencial que pôs um fim no Governo presidi-
do por Pedro Santana Lopes. Basta olhar o que se 
tem passado com Pedro Passos Coelho, para de 
imediato se perceber que este simplesmente pas-
sou ao lado do que de bom ou mau vai Marcelo 
dizendo domingo após domingo. Diz agora Manuel 
Alegre que a esquerda tem uma boa oportunidade 
em face da eleição presidencial. Bom, é verdade, 
mas não é tudo. A prova de que assim é está nas 
duas anteriores eleições, ambas levadas de venci-
da por Aníbal Cavaco Silva, mas apenas por via da 
histórica divisão ampla entre o PS e os partidos de 
esquerda. Acontece que tanto Marcelo como Durão 
têm terríveis fatores negativos em face da próxima 
eleição para o Presidente da República. O primeiro 
deixou o Governo, o País e os portugueses, mas 
apenas para ascender a um lugar internacional. O 
segundo, para lá de quanto todos sempre puderam 
ver aos domingos, tem agora estes punhados for-
tes de verdade, expostos por Pedro Santana Lopes. 
Em contrapartida, o PS e os partidos de esquerda 
têm uma excelente oportunidade, mas que só pode-
rá conduzir à vitória se existir unidade. Ora, eu pude 
já salientar que são duas as personalidades com 
elevado potencial para vencer tal eleição: António 
Costa e Boaventura Sousa Santos. Escrevi isto 
mesmo ao tempo em que se tomou conhecimen-
to da saída do PCP de Manuel Carvalho da Silva. 
E já agora, junto a este dois nossos concidadãos 
um terceiro: Diogo Freitas do Amaral. O académico 
tem, por igual, todas as condições para um exercí-
cio marcante do alto cargo de Presidente da Repú-
blica, para lá de ter sido um constituinte, de ser um 
democrata-cristão, e de possuir uma sensibilidade 
muitíssimo elevada em face do imperativo da defe-
sa da dignidade humana. Um dado, porém, é cer-
to: estas três eleições que aí vêm poderão salvar a 
Revolução de 25 de Abril e a Constituição de 1976, 
ou, pelo contrário, enterrá-las de vez. De modo que 
se justifica a pergunta: o que irão fazer, desta vez, 
o PS e os partidos de esquerda? 
Por fim, espero bem que os portugueses se não 

esqueçam dos avisos recentes de Diogo Freitas do 
Amaral, no sentido de que chumbem rotundamente 
a atual coligação PSD/CDS/PP nas próximas elei-
ções legislativas, ou seja, também nas europeias. 
E já agora – digo eu –, o essencial é ter um Presi-
dente da República que seja, garantidamente, al-
guém desde há muito identificado com a Constitui-
ção de 1976 e com a construção da democracia na 
III República, porque assim se evitarão repetições 
da desgraça que se tem visto com a atual Maioria-
-Governo-Presidente de direita. Veremos o que irão 
fazer os partidos políticos e os portugueses.
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O CRENTE DA LIDERANÇA INOVADORA

vicTor FAriA

Quando chegámos à Casa dos Açores, o bulí-
cio era grande. A Filarmónica do Divino Es-

pírito Santo de Laval estava prestes a terminar o 
seu habitual ensaio dos domingos e foi agradável 
admirar aquela vivificante mescla etária  dos seus 
componentes, que pincelava a atmosfera reinante 
com tonalidades alegres e festivas.
Era evidente que estávamos a presenciar a reunião de  

uma grande família que aproveitava aquelas horas de 
ensaio para dar largas aos ventos da confraternização 

e estreitar laços de uma amizade já antiga que atraves-
sa e reúne várias  gerações.
Agarrado ao seu trombone, o nosso entrevistado veio 

receber-nos com um sorriso rasgado:
«Esperem uns minutos enquanto trato duns assun-

tos.»
Pouco depois, enquanto o grupo dispersava numa 

onda de efusivas despedidas, conduziu-nos para o 
conforto da biblioteca, localizada num piso superior 
do edifício. 

Confortavelmente instalados à volta da ampla e sóli-
da mesa que ocupa o centro da sala, estávamos prontos 
para encetar a conversa que se adivinhava demorada. 
Ao redor, as lombadas dos livros, perfeitamente ali-
nhados nas amplas estantes,  realçavam  o aconchego 
do lugar, ampliavam  a sonoridade das palavras.
«Chamo-me Victor Faria, nasci em Montreal no dia 

6 de Abril de 1978, filho de pais emigrantes, a minha 
mãe, Teresa dos Santos, veio de Lisboa e o meu pai, 
Durval Faria,  é natural de Rabo de Peixe, S. Miguel»
 O jovem postado à nossa frente irradia uma vitali-

dade e uma alegria de viver que transparece no calor 
da voz e na linguagem gestual que lustra a fluência do 
discurso de quem está acostumado às artes das rela-
ções públicas. 
«Os meus pais vieram muito novos para cá, encon-

traram-se no grupo de jovens da Missão Santa Cruz e 
casaram em 1972. Três anos depois do meu nascimen-
to mudámo-nos para Laval. Naquele tempo ainda não 
havia a igreja portuguesa mas já existia a Associação 
e os meus pais que sempre estiveram ligados à Co-
munidade,  ajudaram a organizar o Grupo Folclórico 
Estrelas do Atlântico. Eu e o meu irmão Nelson, que é 
dois anos mais velho, começámos a dançar no Grupo 
logo desde a sua fundação,  mas aos 14 anos com-
preendi que não era grande dançador e disse para o 
meu pai: já estou farto do folclore e vou tocar música 
para filarmónica. Mais tarde, vim a saber que tenho 
uma grande história de músicos na família, lá em S. 
Miguel.»
Laval já era então uma cidade multiétnica, facto que 

se reflectia no mosaico diversificado dos alunos que 
frequentavam a escola primária onde ingressou.
«Os meus amigos eram de diferentes comunidades 

e falava geralmente inglês com eles. Em casa falava 
português e na escola aprendia o francês. Uma criança 
aprende com facilidade as línguas. Depois, já no ensi-
no secundário, continuei a dar-me com todos os gru-
pos. Mesmo indo à escola portuguesa, aos sábados, 
onde fiz a 6ª  classe, a minha identidade portuguesa 
só se desenvolveu muito mais tarde, naquele tempo 
não sentia necessidade da afirmá-la, não via grande 
utilidade nisso. Agora é que eu vejo que valeu a pena 
ter ido à escola portuguesa, quando tenho de escrever 
uma carta para as entidades oficiais, até mesmo pro-
fissionalmente, tem acontecido que é preciso telefo-
nar para o Brasil e vêem-me chamar para resolver o 
problema. 
Mas voltando atrás, quando cheguei ao Collège  

Ahuntsic fiquei um pouco perdido quanto à minha 
orientação escolar. Ingressei em sciences de la nature, 
acabei por fazer um curso profissional de técnico de 
laboratório mas ao fim de pouco tempo compreendi 
que realmente o que eu queria era continuar os meus 
estudos e fazer um curso de engenharia química,  o 
que aconteceu na École Polytecnique de Montréal.»
Uma onda de satisfação alastra-lhe pelo rosto, acen-

de-lhe uma luzinha nos olhos, a revelar o homem rea-
lizado que atingiu as metas sonhadas.
«Sacrifiquei-me muito mas valeu a pena. Eu acho 

que que quanto mais trabalhamos maior é a recom-
pensa. Como sempre tive gosto pelas vendas, já em 
estudante trabalhara numa sapataria, logo desde o 
princípio compreendi que a minha vocação era o 
sector das vendas ligadas aos produtos químicos, de 
acordo com a minha formação. Fiz um estágio numa 
fábrica de cimentos em Halifax e quando regressei fui 
trabalhar no departamento de vendas da companhia 
Lafarge, ao mesmo tempo que tirava um mestrado em 
dévellopement d’affaires na Université Concórdia.
Presentemente, sou director de vendas na Suncor que 

é  a antiga  refinaria Petro-Canada.»
Entretanto, casara com uma jovem de origem aço-

riana que conhecera no Rancho, comprara casa em St. 
Eustache, nasceu-lhe uma filha, e com tanta azáfama 
compreendeu que a música e a Filarmónica teriam de 
ser postas temporariamente de lado, à espera de tem-
pos mais folgados.
Mesmo assim, homem incapaz de estar parado, nos 

poucos tempos livres que lhe restavam, envolveu-
-se nas actividades dos Toastmasters, um organismo 
internacional sem fins lucrativos onde aperfeiçoou 
algumas aptidões que lhe foram muito úteis na vida 
profissional tais como falar em público e desenvolver  
as capacidades de  liderança (leadership).  
O regresso à música e às lides comunitárias foi im-

previsto,  aconteceu mais depressa do que esperava, 
assim são as surpresas que a vida tece.
«Há cerca de dois anos, houve certas mudanças na 

direcção da Filarmónica, algumas pessoas já estavam 
cansadas e convidaram-me para regressar. Hesitei bas-
tante mas insistiram muito comigo e, com o apoio da 
minha mulher que me encorajou também, decidi acei-
tar. Ela fez-me ver que a Filarmónica tinha-me dado 
muito no passado e que agora que estavam a bater à 
nossa porta, não poderíamos negar o nosso apoio. E 
cá estou, presentemente sou o Presidente da Direcção. 
É muito trabalhoso, principalmente para a minha mu-
lher, agora que nos nasceu mais um filho, com os en-
saios e as deslocações, são muitos os fins-de-semana 
que passa sozinha.» Mas quando faz o balanço, sente 
que foi uma decisão proveitosa. «Uma pessoa quando 
se envolve num organismo recebe mais do que dá, o 
que nos encoraja a continuar. É como na nossa vida 
pessoal ou no trabalho, se chegamos à conclusão que 
damos mais do que recebemos, acabamos por com-
preender que não estamos bem e por ir embora, tem 
de existir um equilíbrio.
Aqui, na Filarmónica, há gente dos oito aos oiten-

ta anos, dou-me bem com todos, há um ambiente de 
amizade, sinto a confiança que têm em mim e isso 
valoriza-me bastante.»
Esta reaproximação abriu também portas inespera-

das voltadas para um mundo inexplorado, agora que a 
maturidade lhe rasgava novos horizontes.
«Ultimamente, estou a sentir mais o orgulho de ser 

português e, estando mais envolvido na Filarmóni-
ca, sinto o dever de promover a cultura portuguesa. 
Esforço-me por falar com os músicos em português, 
porque se não falarmos a língua pouco mais há que 
nos una. Eu próprio senti o desejo de visitar Portugal, 
de ir ao continente, onde a minha avó ainda tem uma 
casa, e aos Açores também, ao encontro das minhas 
raízes. Depois destas visitas, estou a descobrir muitas 
coisas, estou a ver tudo de uma maneira diferente.

ROSTOS, OLHARES E IDENTIDADE

MANUEL CARVALHO E JOAQUINA PIRES
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Com a minha mulher, a Julie, oitenta por cento do 

tempo falamos em francês entre nós mas com o nas-
cimento da nossa filha, a Heidi, passámos a falar por-
tuguês com ela, o mesmo acontece com o menino que 
agora nasceu, o Tiago,  é uma coisa natural, não sei 
bem explicar, deve ser por o português ser a nossa lín-
gua de conforto, que aprendemos em crianças.»
Chegava a ocasião de nos debruçarmos sobre a si-

tuação da Comunidade e  sobre os desafios do futu-
ro. O nosso entrevistado reconhece a cada vez menor 
afluência de público às festas tradicionais, do Santo 
Cristo, do Espírito Santo, em parte devido aos cansaço 
e ao envelhecimento dos seus organizadores mas tam-
bém devido ao «afastamento das gerações mais novas 
que já não se reconhecem nessas tradições, principal-
mente se já não falam português em casa e se não sa-
bem o que aquelas manifestações representam».
«É triste ver que os organismos e as associações da 

Comunidade  estão a ficar cada vez mais enfraque-
cidos. Estamos a viver a situação por que outras co-
munidades culturais já passaram, é um processo na-
tural da imigração. Mas por outro lado, esta situação 
também é sinal da nossa “réussite”, quem imigra quer 
ter sucesso no país para onde vai, quer ter trabalho, 
quer formar uma família, quer comprar casa, quer in-
tegrar-se. O nosso sucesso individual pode ser a morte 
da nossa cultura de origem, é triste mas é assim. Eu 
próprio não teria grandes dificuldades em continuar 
a viver afastado da Comunidade Portuguesa. Gosto 
de cinema québécois, gosto de hóquei no gelo, cresci 
aqui, fui à escola francesa, identifico-me com muitos 
dos valores quebequenses.» 
Encolhe os ombros, entrelaça os dedos das mãos, 

fica por instantes em reflexão. Quando nos volta a  en-
carar, lê-se-lhe a determinação no lampejar do olhar, 
no timbre metálico da voz.
«A Comunidade Portuguesa precisa de encontrar 

maneiras de se renovar, de se reinventar, é isso que eu 
estou a fazer aqui na Filarmónica. O meu objectivo é 
que a Filarmónica não actue somente nas festas portu-
guesas, devemos encontrar maneira de participarmos 
mais frequentemente noutras actividades culturais 
da sociedade quebequense. Devemos abrir-nos mais, 
acolher membros de outras etnias, embora salvaguar-
dando o nome de Filármónica Portuguesa do Espírito 
Santo de Laval e os nossos estatutos, de forma que da-
qui a cinquenta, sessenta anos, quando tudo já for di-
ferente, não se esqueça a sua história e que foi fundada 
por portugueses. Acredito que o futuro da Filarmónica 
possa ser este, caso contrário poderá acabar por mor-
rer por falta de membros, principalmente agora que 
a emigração portuguesa para o Canadá praticamente 
não existe. Já começámos a dar os primeiros passos 
nesse sentido, já temos uma menina de ascendência 
espanhola, outra québécoise, pode ser este o caminho 
para sobreviver, será a herança que deixaremos, quem 
sabe.
Isto é no que respeita à música e à Filarmónica por-

que no que respeita à nossa cultura acredito que a 
grande herança que deveremos deixar aos nossos fi-
lhos é a  língua portuguesa. Não precisa de ser um 
português perfeito, o importante é continuarmos a 
falá-lo, será isso que nos poderá continuar a unir  no 
futuro e  que ajudará a manter os laços com Portugal 
porque atrás da língua vem tudo o resto, a cultura, as 
tradições, como o culto do Espírito Santo que é tão 
antigo e que, dou o meu exemplo, só agora estou a 
descobrir realmente.
Sei que já sou diferente dos portugueses que ficaram 

em Portugal, tenho a consciência disso,  mas num cer-

to sentido até é bom, há uma mistura dentro de mim 
que é um must que devo aproveitar em meu benefício 
e da Comunidade.»
Estávamos para ali a ouvi-lo discorrer sobre temas 

tão candentes  e na nossa cabeça ressoavam as pala-
vras do escritor luso-canadiano Paulo da Costa:
Nós, seres da diáspora, somos os Centauros do mun-

do. Impuros. Mesclados. Parcialmente reconhecidos e 
identificados com o cardume de origem mas simulta-
neamente apresentando características que nos demar-
cam e separam desse cardume, somos frequentemen-
te acolhidos com reservas em ambas as orlas. Vistos 
como seres em limbo, sem tribo nem pátria.. Nós as 
pontes.
Poderá passar-se desta forma com alguns segmen-

tos da Comunidade mas o nosso entrevistado escapa,  
decididamente, a esta definição. Ao escutá-lo, com-
preende-se logo que estamos na presença de alguém 
que sabe gerir, pacificamente, todas as suas pertenças, 
«as suas camadas», como diz, e é capaz de contornar 
situações de conflito identitário que o possam desviar 
do seu rumo onde não há lugar para ambiguidades e 
reticências. 
«Para haver união é preciso haver uma necessidade,  

um objectivo comum e uma ideia directora. E depois 
passar à acção», identifica como a divisa que lhe guia 
a vida. 
E, a terminar, o cutelo da mão aberta rasgando os 

sulcos do futuro, peremptório: 
«O que os jovens da Comunidade Portuguesa neste 

momento precisam é de modelos de que se possam 
sentir orgulhosos e cujo exemplo possam seguir, ao 
nível político, desportivo, profissional ou outro qual-
quer. No desporto estou a pensar, por exemplo, na 
Meaghan Benfeito ou no Mike Ribeiro que são ídolos 
reconhecidos por todos. 
No que respeita a projectos imediatos e possíveis, 

já pensei em criar uma secção portuguesa dos Toast-
masters e no prolongamento dessa ideia fundar um 
organismo que agrupasse os jovens profissionais de 
origem portuguesa, cuja divisa fosse “Orgulho de ser 
Luso-Quebequense”, tal como já existe em Toronto o 
grupo Proud to be Portuguese-Canadien. À volta des-
se núcleo seria possível desenvolver actividades  de 
formação de líderes que se implicassem depois nas 
actividades da Comunidade e  lhe trouxessem sangue 
novo.»
Ficámos com a convicção de que, agora que regres-

sou às lides da Comunidade, o Victor Faria, jovem 
pragmático e de acção como aparenta ser, não descan-
sará enquanto não levar essas e outras ideias inova-
doras por diante. Como é uso dizer-se, a Comunidade 
precisa e agradece. 

CANTINHO DA POESIA

A mEmórIA DO mEu QuErIDO IrmÃO

Despassado está o meu coração
Venho acabar de saber

Da morte do meu querido irmão
Que já estava para falecer

Vida longa e curta vida
E o que vamos passando
Com a família reduzida

Resta-nos agora lamentando

Pensei então afinal
De tomar o avião
De ir a Portugal

Ainda ver vivo o meu irmão

Conforme a nossa imagem
Viemos para aqui sofrer

Estamos todos de passagem
Com a cena de morrer

Vivendo naquela ânsia
Distante naquela ilha
Para tem importância

Referendo-me à minha família

alvaro azevedo
amigo da Família

cArAvElA QuINHENtIstA

Altaneira caravela
Quando a fito vejo nela

Tantas glórias do passado
Vejo mar, vejo saudade

Vejo nela a afinidade
Dum marujo com o fado.

És filha dum marinheiro
Que te fez pra seres primeiro

Imponência universal
Navegando o imenso mar
E muito longe ires levar

O nome de Portugal.

Tuas velas são lições
Motivando gerações

P’la coragem desmedida
Dos heróis descobridores
Que por ti foram senhores

Dessa fama bem merecida.

Quinhentista caravela
No mundo sempre a mais bela

Foste do mar imperatriz
Com origem nas galés

Foste sempre e ainda és
Pedaço do meu País !…

euclides Cavaco

cOmO Estás lINDA
 

Antes de rompermos nosso romance.
Eras linda de uma beleza indiscutível...

E sem igual.

  Eras todo o meu orgulho!
E me deslumbravas...

Com esse sorriso divinal.

No andar sempre fosses.
O exemplo de como pisar,

Nas ruas ou nas passarelas.
Sempre demonstrasse valor.

De uma jovem delicada e bela...

E hoje nada mudou...
Continuas a mesma, cada vez mais linda,

Só algo queria que mudasse;
Que voltasse a ser o meu amor.

Vivaldo Terres
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rEvoLTA DE 31 DE jAnEiro DE 1891

Já lá vão 123 anos, que o povo do Porto foi anun-
ciador, de uma nova etapa da história de Portugal. 

Essa revolta militar é continuação do problema de 
1890, do Ultimato inglês, contra Lisboa e contra Por-
tugal.

No 1 de Janeiro de 1891, o Partido Republicano em 
congresso elegeu um diretório constituído por: Teófi-
lo Braga, Manuel de Arriaga, Homem Cristo, Jacinto 
Nunes, Azevedo e Silva, Bernardino Pinheiro e Ma-
galhães Lima. Teófilo Braga foi o primeiro Presiden-
te do governo provisório, depois da Revolução do 5 
de outubro 1910, e o segundo presidente da jovem 
República portuguesa do 29 de maio de 1915 ao 5 de 
agosto de 1915,nascido em Ponta Delgada, Açores. 
Manuel de Arriaga nasceu na Horta, nos Açores e foi 
o primeiro Presidente da República eleito, e ficou em 
função do 24 de agosto de 1911 ao 29 de maio de 
1915. 
O diretório apresentou um plano de ação a longo 

prazo, que não incluía a revolta que ia acontecer, no 

entanto, a sua importância não era reconhecida por 
todos os republicanos, principalmente por aqueles 
que defendiam uma ação imediata. As figuras cimei-
ras da “Revolta do Porto”, que sendo um movimento 
de descontentes grassando sobretudo entre sargentos 
e praças careceu do apoio de qualquer oficial de alta 
patente.
A revolta tem início na madrugada do dia 31 de Ja-

neiro de 1891, quando o Batalhão de Caçadores nº9, 
liderados por sargentos, se dirigem para o Campo de 
Santo Ovídio, hoje a Praça da República, onde estava 
o Regimento de Infantaria 18. Ainda antes de che-

garem, junta-se ao grupo, o alferes Malheiro, perto 
da Cadeia da Relação; o Regimento de Infantaria 10, 
liderado pelo tenente Coelho; e uma companhia da 
Guarda Fiscal. Embora revoltado, o R.I.18, fica re-
tido pelo coronel Meneses de Lencastre, que assim, 
quis demonstrar a sua neutralidade no movimento 
revolucionário.
Os revoltosos descem a rua do Almada, até à Praça 

de D. Pedro, que é hoje a Praça da Liberdade, onde, 

em frente ao antigo edifício da Câmara municipal, 
ouviram Alves da Veiga proclamar a Implantação da 
República. 
Foi hasteada uma bandeira vermelha e verde, per-

tencente a um Centro Democrático Federal com o 
fundo vermelho e com um grande círculo verde ao 
centro. A multidão sobe a rua de Santo António, que 
ficará conhecida pela rua do 31 de janeiro, em dire-
ção à Praça da Batalha, com o objetivo de tomar a 
estação de Correios e Telégrafos.
No entanto, o festivo foi bloqueado por um forte 

destacamento da Guarda Municipal, posicionada na 
escadaria da igreja de Santo Ildefonso, no topo da 
rua. O capitão Leitão, que acompanhava os revolto-
sos e esperava convencer a guarda a juntar-se-lhes. 

Em resposta a dois tiros que se crê terem partido da 
multidão, a Guarda responde com uns tiros, vitiman-
do indistintamente militares revoltosos e simpatizan-
tes civis. A multidão civil entrou em debandada, e 
com ela alguns soldados. Depois de vários combates, 
na volta da Câmara Municipal, às dez da manhã, os 
revolucionários rendem-se.
Essa foi a primeira revolta republicana, que vai 

levar ao Golpe de 28 de Janeiro de 1908 ou Golpe 
do Elevador da Biblioteca, consequente a revolu-
ção do 5 de outubro de 1910.

Miguel Félix

o MEnino QUE
QUEriA voLTAr A cASA

ponto 1 - Após algum tempo de ausência das 
lides da escrita aqui estou eu a entregar-vos um 
pouco do meu pensamento. 
Inicio a minha reflexão sobre o desaparecimento do 

menino de ano e meio na ilha da Madeira. Comecei 
por ver a fotografia desta criança, tão pequena de 
idade e de meios de sobrevivência a sós, que me 
entrava pela casa dentro e me deixava o “coração” 
angustiado. Não compreendo que, dentro de um 
contexto familiar saudável, se diga a um menino de 
tão tenra idade que vá sozinho a qualquer lado. Isto 
pode significar que continuamos a desprezar o bem-
-estar e a protecção que devemos dar à infância. Sou 
contra a retirada destes seres das suas famílias para 
serem encaixotados em instituições. Um lar, mesmo 
com problemas, é sempre o lugar mais adequado 
para criar e educar aqueles que dependem dos adul-
tos para quase tudo. Mas, francamente! Que gente 
é esta que não sabe que qualquer criança de pouca 
idade tem que ter a mão de um adulto a protegê-la.
No momento em que escrevo, o menino já apare-

ceu. O que se terá passado? Poucos sabem. Seria 
bom apurar detalhadamente os meandros desta his-
tória que podia ter tido um fim trágico.
Ponto 2 – O Representante da Republica para os 

Açores falhou ao enviar para o Tribunal Constitu-
cional a remuneração complementar que a RAA no 
seu Orçamento Regional para 2014 havia atribuído 
aos Açorianos. Tal remuneração visa amortecer os 
cortes que a República faz a torto e a direito, e sem 
nenhuns escrúpulos, aos funcionários do Estado. 
Está de parabéns o Governo dos Açores, bem como 
todos nós, quando vê as suas legítimas pretensões 
aceites pelo TC, como sucedeu na passada semana.  
O nível de vida nas nossas Ilhas é muito elevado. 
Todos nós sabemos disso. Os cortes que reforma-
dos, pensionistas e função pública sofreram nos úl-
timos anos, e neste em particular, deixa todos sem 
folga para extras que também contribuem para o 
bem-estar das pessoas e das famílias. O que preten-
de, realmente, o governo de Passos Coelho e Paulo 
Portas? Em primeiro lugar, contrariar o TC quando 
este chumba a convergência das pensões. Vejam se 
não é assim: Cortam nas pensões de sobrevivência 
e alargam a Contribuição extraordinária de solida-
riedade dos 1350 para os 1000 euros. Aumentam 
os descontos para a ADSE. Sobem o IVA tornando 
incomportáveis os preços da alimentação e outros 
bens essenciais. Arrasam, assim, os salários e pen-
sões baixando o nível de vida da classe média para 
valores que se comparam aos do tempo da Ditadura.
Há fome no País e na RAA. Fala-se em 40% de de-

sempregados jovens. Todos os dias surgem notícias 
tristes de pessoas que não conseguem cumprir os 
seus compromissos com a banca, a maldita banca 
que tanta força fez para que os mais incautos levan-
tassem quantias em dinheiroo que  jamais  poderiam 
pagar... Chegou-se ao exagero de deixar contrair 
empréstimos com fianças de mais de 50 anos de 
idade por um período de tempo de 50 anos de vida 
do respectivo empréstimo; isto significaria que essa 
mesma fiança teria 104 anos quando o dono da casa 
acabasse de a pagar. No mínimo, ridículo. Por isso, 
repito, maldita banca!
Ponto 3 – Estamos a poucos meses das eleições 

europeias. Com todas as medidas que a direita de 
Passos Coelho e o seu vice têm tomado contra o 
povo, não tenhamos dúvidas que a vitória dos parti-
dos mais à esquerda vai ser uma reaidade. Se não 
olharmos a pessoas mas a partidos políticos ser-
-nos-á muito difícil aceitar que o centro direita e a 
direita estejam na mira do nosso voto. Será o melhor 
para o País e para a Europa? Não sei. Quero acredi-
tar que sim. E há mais pessoas a dizer-me o mesmo. 
Quando às legislativas de 2015 o presidente do 

PSD nem pense em ganhar! É verdade que não te-
nho confiança em António José Seguro, homem fra-
co e pouco fiável, mas o meu voto nunca irá para 
quem tanto mal nos fez ao longo desta legislatura.
veremos quando lá chegarmos. mas...não con-

tem comigo.

Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com
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1-Moreirense 49 26 13 10 3 42 17
2-Penafiel	 46	 26	 12	 10	 4	 27	 15
3-FC	Porto	B	 44	 26	 13	 5	 8	 30	 23
4-Benfica	B	 43	 26	 12	 7	 7	 55	 36
5-Tondela	 43	 27	 12	 7	 8	 32	 25
6-Sporting	B	 43	 26	 13	 4	 9	 38	 32
7-Portimonense 43 26 13 4 9 37 32
8-Desp.	Aves	 41	 26	 12	 5	 9	 23	 20
9-Sp.	Covilhã	 40	 26	 12	 4	 10	 27	 25
10-Farense 37 26 10 7 9 30 24
11-Chaves	 36	 26	 10	 6	 10	 30	 39
12-Marítimo B 36 26 10 6 10 20 23
13-SC	Braga	B	 35	 27	 10	 5	 12	 32	 36
14-Beira-Mar 34 26 9 7 10 31 31
15-Leixões	 33	 26	 9	 6	 11	 28	 33
16-U.	Madeira	 32	 26	 9	 5	 12	 33	 31
17-Feirense	 31	 27	 6	 13	 8	 25	 31
18-Ac.	Viseu	 30	 26	 8	 6	 12	 23	 23
19-Santa	Clara	 25	 26	 7	 4	 15	 21	 31
20-Trofense	 25	 26	 5	 10	 11	 22	 40
21-UD	Oliveirense	 23	 27	 5	 8	 14	 33	 53
22-Atlético	CP	 22	 26	 5	 7	 14	 16	 35

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

1-Benfica	 39	 16	 12	 3	 1	 31	 12
2-Sporting	 37	 16	 11	 4	 1	 35	 10
3-FC Porto 36 16 11 3 2 32 11
4-V.	Guimarães	 26	 16	 8	 2	 6	 17	 13
5-Estoril	Praia	 26	 16	 7	 5	 4	 25	 18
6-Nacional	 25	 16	 6	 7	 3	 23	 17
7-SC	Braga	 23	 16	 7	 2	 7	 21	 18
8-Rio	Ave	 21	 16	 6	 3	 7	 13	 16
9-Académica	 21	 16	 6	 3	 7	 12	 20
10-Gil	Vicente	 18	 16	 5	 3	 8	 13	 21
11-Marítimo	 17	 16	 4	 5	 7	 24	 30
12-V.	Setúbal	 16	 16	 4	 4	 8	 17	 28
13-Arouca	 15	 16	 4	 3	 9	 14	 21
14-Belenenses	 12	 16	 2	 6	 8	 9	 19
15-Olhanense	 12	 16	 3	 3	 10	 10	 25
16-P.	Ferreira	 10	 16	 2	 4	 10	 13	 30

 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

Olhanense 0-1 V. Guimarães
Arouca 1-2 Sporting

Rio Ave 1-0 Belenenses
Académica 1-0 Gil Vicente
SC Braga 1-1 P. Ferreira

Benfica 2-0 Marítimo
FC Porto 3-0 V. Setúbal

Nacional 2-2 Estoril Praia

reSultAdoS

Chaves 1-1 SC Braga B
Atlético CP 1-0 Portimonense

Beira-Mar 3-0 Trofense
FC Porto B 0-1 Desp. Aves

Sporting B 1-1 Leixões
Benfica B 0-2 Penafiel

UD Oliveirense 2-2 Moreirense
U. Madeira 0-1 Tondela

Ac. Viseu 1-0 Sp. Covilhã
Feirense 2-0 Marítimo B
Farense 3-1 Santa Clara

reSultAdoS PróximA JornAdA
Tondela 1-0 UD Oliveirense
SC Braga B 2-2 Feirense

Moreirense 28/01 FC Porto B
Penafiel 29/01 Trofense

Sp. Covilhã 29/01 Chaves
Ac. Viseu 29/01 Farense

Santa Clara 29/01 Sporting B
Desp. Aves 29/01 Atlético CP

Leixões 29/01  15:00 Benfica B
Marítimo B 29/01 U. Madeira

Portimonense 29/01 Beira-Mar

Estoril Praia 31/01  15:00 Arouca
Marítimo 01/02  12:15 FC Porto
V. Setúbal 01/02  13:00 Rio Ave
Gil Vicente 01/02  14:15 Benfica

Belenenses 02/02  11:15 SC Braga
Sporting 02/02  13:15 Académica

V. Guimarães 03/02  15:00 Nacional
P. Ferreira 05/02  15:00 Olhanense

17ª 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  14:45 12/03  14:45
Olympiacos - Man. United 25/02  14:45 19/03  14:45
Milan - At. Madrid 19/02  14:45 11/03  14:45
Bayer Leverkusen - Paris SG 18/02  14:45 12/03  14:45
Galatasaray - Chelsea 26/02  14:45 18/03  14:45
Schalke 04 - Real Madrid 26/02  14:45 18/03  14:45
Zenit - Borussia Dortmund 25/02  12:00 19/03  14:45
Arsenal - Bayern München 19/02  14:45 11/03  14:45

tAÇA de PortugAl tAÇA dA ligA

OITAVOS-DE-FINAL
Leixões 1-5 Estoril Praia
Rio Ave 1-0 V. Setúbal

FC Porto 6-0 Atlético CP
Benfica 5-0 Gil Vicente

P. Ferreira 1-2 Desp. Aves
Marítimo 2-3 Penafiel

Beira-Mar 0-1 Académica
SC Braga 2-0 Arouca

Penafiel vs Benfica  2014-02-05  19:00
FC Porto vs E. Praia  2014-02-05  21:00
Rio Ave vs  Académica  2014-02-06  19:00
SC Braga vs D. Aves  2014-02-06  21:00

QUARTOS-DE-FINAL

2ª FASE DE GRUPOS
sábADO, 25 jANEIrO
Grp.C Beira-Mar    1-3  Estoril Praia
Grp.D Benfica    1-0  Gil Vicente
Grp.C SC Braga    5-0  Belenenses
Grp.B FC Porto    3-2  Marítimo
Grp.B Penafiel    1-3  Sporting
DOmINgO, 26 jANEIrO
Grp.D Leixões    0-2  Nacional
Grp.A P. Ferreira    2-0  V. Setúbal
Grp.A Sp. Covilhã    1-3  Rio Ave

A polémica instalou-se na 
noite de sábado com a 

passagem do FC Porto às 
meias-finais da Taça da Liga. 
Tudo porque, ao contrário 
do que está descrito nos re-

gulamentos, o jogo do FC 
Porto e o jogo do Sporting 
não começaram à mesma 
hora. Os ‘dragões’ entraram 
em campo três minutos de-
pois da hora estipulada pela 
Liga.
Hoje, o presidente do Spor-

ting, através de um comuni-
cado, assegurou que o clube 
“pugnará pela reposição da 
verdade, recorrendo a todos os 
mecanismos legais que tem ao 
seu dispor para ser assacada a 
responsabilidade disciplinar 
aos infratores, com todas as 
consequências daí decorren-
tes”.
No documento, publicado no 

site oficial do Sporting, Bruno 
de Carvalho começa por expli-
car que “em todas as competi-
ções de futebol disputadas por 
pontos e que esteja em causa 
o apuramento para a fase se-
guinte da respetiva prova, in-
cluindo Liga dos Campeões, 
Liga Europa, Campeonato do 
Mundo, Campeonato da Eu-
ropa, está sempre subjacente, 
em prol da verdade desporti-
va, um princípio basilar: todos 
os jogos da respetiva fase de 
grupos têm, obrigatoriamente, 
início à mesma hora”.
Como tal não aconteceu e 

tendo em conta que “o Spor-
ting Clube de Portugal, na 

reunião preparatória do jogo, 
foi  alertado pelo Delegado da 
Liga, para a absoluta neces-
sidade do mesmo ter início à 
hora marcada, por se tratar de 
um jogo decisivo para o apu-

ramento para as meias-finais 
da Taça da Liga, partimos do 
princípio que tal procedimento 
também foi adotado no jogo 
que envolveu as equipas do 
FC Porto e do Marítimo”.

Assim, Bruno de Carvalho 
considera que o FC Porto teve 
uma “conduta dolosa com a 
intenção de prejudicar tercei-
ros”. O presidente do Sporting 
vai ainda mais longe e consi-
dera que esta foi “uma jogada 
de mestre, sempre na mesma 
lógica de não olhar a meios 
para atingir os fins”.
Por isso, e tendo em conta 

que os regulamentos da Liga 
preveem a aplicação de uma 
“pena de derrota se o atraso 
for praticado dolosamente”, o 
Sporting, explica, “deverá ser 
reconhecido como a equipa 
vencedora do Grupo B e rece-
ber o Sport Lisboa e Benfica, 
numa das meias-finais da pro-
va, em detrimento do Futebol 
Clube do Porto, que violou de 
forma grave as obrigações re-
gulamentares a que está obri-
gado”.
Bruno de Carvalho relembra 

ainda que “o FC Porto bene-
ficiou na jornada anterior da 
prova de um golo irregular, 
bem como de um penalty mui-
to forçado no último jogo da 3ª 
fase da Taça da Liga, contra o 
Marítimo, aos 94 minutos”.
Em jeito de conclusão, o pre-

sidente do Sporting deixa uma 
ameaça no ar e garante que se 
os ‘leões’ não forem apura-

dos para fase seguinte da Taça 
da Liga, “a partir da próxima 
época e não sendo possível a 
não participação na prova, se-
rão incluídos na ficha de jogo 
somente os jogadores afetos 
à equipa principal exigíveis 
regulamentarmente, sendo os 
restantes oriundos dos seus es-
calões de juniores e juvenis”.

TAçA DA LigA SporTing AcUSA 
Fcp DE “jogADA DE MESTrE” 
E ExigE pASSAr àS ‘MEiAS’

Rio Ave vs SC Braga  2014-02-12    -
FC Porto vs  Benfica  2014-02-12 11:00

MEIAS-FINAIS
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 p j v E D
1-Arsenal 51 22 16 3 3
2-man. city 50 22 16 2 4
3-Chelsea 49 22 15 4 3
4-Liverpool 43 22 13 4 5
5-Tottenham 43 22 13 4 5
6-Everton 42 22 11 9 2
7-Man. United 37 22 11 4 7
8-Newcastle 36 22 11 3 8
9-Southampton 31 22 8 7 7
10-Aston Villa 24 22 6 6 10
11-Hull City 23 22 6 5 11
12-Norwich City 23 22 6 5 11
13-West Bromwich 22 22 4 10 8
14-Stoke City 22 22 5 7 10
15-Swansea City 21 22 5 6 11
16-Crystal Palace 20 22 6 2 14
17-Fulham 19 22 6 1 15
18-West Ham 18 22 4 6 12
19-Sunderland 18 22 4 6 12
20-Cardiff City 18 22 4 6 12

Inglaterra
PremIer league

cAmPeonAtoS euroPeuS - reSuLtAdoS e cLASSiFicAÇÃo

 p j v E D
1-barcelona 54 21 17 3 1
2-Atlético madrid 54 21 17 3 1
3-Real Madrid 53 21 17 2 2
4-Athletic 42 21 13 3 5
5-Villarreal 37 21 11 4 6
6-Real Sociedad 36 21 10 6 5
7-Sevilla 31 21 8 7 6
8-Levante 27 21 7 6 8
9-Espanyol 26 21 7 5 9
10-Valencia 25 21 7 4 10
11-Getafe 24 21 7 3 11
12-Granada 24 21 7 3 11
13-Celta de Vigo 22 21 6 4 11
14-Almería 22 21 6 4 11
15-Osasuna 22 21 6 4 11
16-Málaga 21 21 5 6 10
17-Elche 21 21 5 6 10
18-Valladolid 19 21 4 7 10
19-Rayo Vallecano 16 21 5 1 15
20-Real Betis 11 21 2 5 14

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-paris sg 51 22 15 6 1
2-monaco 48 22 14 6 2
3-Lille 41 22 12 5 5
4-Saint-Étienne 37 22 11 4 7
5-Lyon 34 22 9 7 6
6-Bordeaux 34 22 9 7 6
7-Nantes 33 22 10 3 9
8-Stade de Reims 33 22 8 9 5
9-Marseille 32 21 9 5 7
10-Lorient 31 22 9 4 9
11-Toulouse 28 21 7 7 7
12-Bastia 27 21 7 6 8
13-Nice 27 22 8 3 11
14-Guingamp 26 22 6 8 8
15-Montpellier 24 22 4 12 6
16-Rennes 24 22 5 9 8
17-Évian TG 21 22 5 6 11
18-Valenciennes 18 21 4 6 11
19-Sochaux 12 22 2 6 14
20-AC Ajaccio 10 22 1 7 14

França
lIgue 1

 p j v E D
1-juventus 56 21 18 2 1
2-roma 50 21 15 5 1
3-Napoli 44 21 13 5 3
4-Fiorentina 41 21 12 5 4
5-Internazionale 33 21 8 9 4
6-Hellas Verona 32 21 10 2 9
7-Parma 32 21 8 8 5
8-Torino 32 21 8 8 5
9-Lazio 28 21 7 7 7
10-Milan 28 21 7 7 7
11-Genoa 27 21 7 6 8
12-Atalanta 24 21 7 3 11
13-Sampdoria 22 21 5 7 9
14-Cagliari 21 21 4 9 8
15-Udinese 20 21 6 2 13
16-Chievo 18 21 4 6 11
17-Bologna 18 21 3 9 9
18-Sassuolo 17 21 4 5 12
19-Livorno 16 21 4 4 13
20-Catania 14 21 3 5 13

ItálIa
serIe a

Sunderland 2-2 Southampton
Man. City 4-2 Cardiff City

Arsenal 2-0 Fulham
Norwich City 1-0 Hull City
West Ham 1-3 Newcastle

Crystal Palace 1-0 Stoke City
Liverpool 2-2 Aston Villa

Swansea City 1-3 Tottenham
Chelsea 3-1 Man. United

West Bromwich 1-1 Everton

Celta de Vigo 4-2 Real Betis
Real Madrid 2-0 Granada

Valladolid 1-0 Villarreal
Valencia 2-2 Espanyol

Sevilla 2-3 Levante
Almería 1-0 Getafe

Osasuna 1-5 Athletic
Rayo Vallecano 2-4 Atlético Madrid

Barcelona 3-0 Málaga
Real Sociedad 4-0 Elche

Lille 1-1 Rennes
Guingamp 1-1 Paris SG
AC Ajaccio 1-1 Sochaux

Montpellier 3-1 Nice
Nantes 0-0 Stade de Reims

Toulouse ADI Bastia
Valenciennes 1-1 Lorient

Lyon 3-0 Évian TG
Bordeaux 2-0 Saint-Étienne

Monaco 2-0 Marseille

Napoli 1-1 Chievo
Lazio 1-1 Juventus

Hellas Verona 1-3 Roma
Parma 1-0 Udinese

Livorno 3-1 Sassuolo
Cagliari 1-2 Milan

Sampdoria 1-1 Bologna
Torino 1-0 Atalanta

Internazionale 0-0 Catania
Fiorentina 3-3 Genoa

 p j v E D
1-b. münchen 47 17 15 2  0
2-b. leverkusen 37 18 12 1  5
3-B. Dortmund 33 18 10 3  5
4-B. M’gladbach 33 18 10 3  5
5-Schalke 04 31 18 9 4  5
6-VfL Wolfsburg 30 18 9 3  6
7-Hertha BSC 28 18 8 4  6
8-FSV Mainz 05 27 18 8 3  7
9-FC Augsburg 25 18 7 4  7
10-Hannover 96 21 18 6 3  9
11-W. Bremen 20 18 5 5  8
12-VfB Stuttgart 19 17 5 4  8
13-TSG 1899 18 18 4 6  8
14-E. Frankfurt 18 18 4 6  8
15-SC Freiburg 17 18 4 5  9
16-Hamburger SV 16 18 4 4 10
17-FC Nürnberg 14 18 1 11  6
18-Eintracht B. 12 18 3 3 12

alemanha
BundeslIga

B. M’gladbach 0-2 Bayern München
SC Freiburg 3-2 Bayer Leverkusen

VfL Wolfsburg 1-3 Hannover 96
FC Nürnberg 4-0 TSG 1899

VfB Stuttgart 1-2 1. FSV Mainz 05
Borussia Dortmund 2-2 FC Augsburg
Eintracht Frankfurt 1-0 Hertha BSC
W. Bremen 0-0 E. Braunschweig
Hamburger SV 0-3 Schalke 04

hoMEnAgEM: EUSébio vAi TEr 
DocUMEnTário noS cinEMAS
Vai estrear em maio nos cinemas uma longa-metragem 

documental, com a duração de 93 minutos, sobre a vida 
de Eusébio da Silva Ferreira, contada por ele próprio.

O filme “História de uma Lenda - Eusébio da Silva Ferreira 
- “O King””, foi realizado pelo luso-francês, Filipe Ascensão, 
e dá a conhecer o percurso pessoal e profissional da lenda do 
futebol português e mundial que desapareceu, no passado dia 5 
de Janeiro, aos 71 anos.

brASiL: ESTáDioS Do MUnDiAL
cUSTAM TrêS vEzES MAiS
Do QUE o prEviSTo

A FIFA calculou gastos na ordem dos mil milhões de euros 
mas o valor será largamente ultrapassado.

Numa altura em que os protestos no Brasil voltam a aumentar 
de intensidade, muito por culpa da supervalorização das obras 
para o Campeonato do Mundo e por relatos constantes de cor-

rupção, o diário de São Paulo revelou que os valores inicialmen-
te previstos para a construção dos estádios triplicaram, compa-
rativamente ao relatório inicial apresentado em 2007 pela FIFA.

árbiTro AFASTADo pELA FiFA
Acusado de manipular o 

resultado de um jogo, o 
árbitro libanês Ali Sabbagh 
foi irradiado do futebol em 
todo o planeta, confirmou 

ontem a FIFA, que estendeu 
a nível mundial uma série de 
sanções determinadas por 
federações suas associadas.
Para além de Ali Sabbagh, 

que fica igualmente proibido 
de entrar em qualquer estádio, 
também os assistentes Ali Eid 
and Abdallah Taleb foram sus-
pensos de exercer a atividade 

por dez anos, na sequência do 
mesmo escândalo que envol-
veu Ali Sabbagh, relativo a um 
jogo da Taça AFC, equivalente 
da Liga Europa no continente 

asiático.
Igualmente acusados de ma-

nipulação de resultados, os 
futebolistas ingleses Hakeem 
Adelakun e Michael Boateng 
foram suspensos de todas as 
atividades ligadas ao futebol 
pela federação inglesa, pena 
que agora a FIFA alarga para 
o mundo inteiro.
Pelas mesmas razões, o mes-

mo se aplica a três jogadores 
eslovacos (Marián Dirnbach, 
Ivan Hodúr e Tomás Huber), 
no caso com suspensões entre 
os 14 e os 25 anos. Em El Sal-
vador, sem nomes divulgados, 
um jogador foi suspenso pre-
ventivamente e outro por seis 
meses.

oLivEr KAhn chELSEA vEncEU A chAMpionS 
porQUE “AbrAMovich coMproU o TíTULo”
O antigo guarda-redes 

do Bayern de Munique 
afirma, à revista Kicker, que 
o Chelsea venceu a Liga dos 

Campeões em 2012 porque 
“Abramovich comprou a 
Liga dos Campeões”.
Estávamos em 2012, e o 

Chelsea e o Bayern de Mu-
nique subiam ao relvado do 
Estádio Allianz Arena, para 
disputar a final da Liga dos 

Campeões. Os ‘Blues’, lide-
rados na altura por Roberto di 
Matteo, acabaram por vencer a 
partida nas grandes penalida-

des, o que, para o antigo guar-
da-redes alemão Oliver Kahn, 
só aconteceu porque “Roman 
Abramovich comprou a Liga 
dos Campeões”.
“É o fator decisivo. Para um 

clube ser promovido à Bun-
desliga precisa de um orça-
mento de 20 a 25 milhões de 
euros. Para vencer a Liga dos 
Campeões, tem de ter 300 mi-
lhões de euros”, disse o antigo 
guarda-redes, em declarações 
à revista Kicker.
Este refere que “Abramovi-

ch comprou o título” e consi-
dera que isso é normal pois 
não há nada que distinga o 
clube inglês “ Manchester 
City, do Real Madrid, do 
Barcelona ou do Bayern”.
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