
serviço de análise do seu vinho

para mais informações, contactar MarCO
5187 Jean-Talon e., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831

42 VARIEDADES
DE MOSTO

À SUA ESCOLHA

Mosti Mondiale 2000

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

VENDEM-SE
BARRIS NOVOS,

IMPORTADOS DE PORTUGAL,
EM CARVALHO E CASTANHO,

DE 5 A 250 LITROS.

GRAPOLO
D’ORO

TINTO OU BRANCO
$40CADA

20 lItrOs

grElHADOs sObrE cArVÃO 

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

BRAS IRO

1851 Ontario E. 
514.563.1211
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p. 9

o Dr. joSé CESário, 
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A ChAMADA 
gUErrA SUprESSivA
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SEATTlE SEAhAwkS
bATEM DEnvEr 
bronCoS E vEnCEM 
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priMEirA vEz
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FESTA EM honrA DE noSSA 
SEnhorA DA ESTrElA nA 
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DíviDA públiCA QUASE 
noS 130% Do pib
no FinAl DE 2013 p. 8
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*Termos e condições no interior do jornal

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

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

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

Temos faro para
 bons negócios



A Voz de PortugAl  |  5 de feVereiro de 2014  |  P. 2

cArNEIrO: Carta Dominante: O 
Mágico, que significa Habilidade. 
Amor: Harmonia na sua relação. 
Com os nossos pensamentos e 
palavras criamos o mundo em que 

vivemos! Saúde: Consulte regularmente o 
dentista. Dinheiro: Cuidado com investimen-
tos. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

tOurO: Carta Dominante: 3 de 
Ouros, que significa Poder. Amor: 
Seja seletivo nas suas amizades. 
Plante hoje sementes de otimis-
mo, amor e paz. Verá que com 

esta atitude irá colher mais tarde os frutos 
da alegria. Saúde: Problemas de rouqui-
dão. Dinheiro: Seja prudente no local de tra-
balho. Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

gémEOs: Carta Dominante: 6 
de Espadas, que significa Viagem 
Inesperada. Amor: O amor paira 
no ar. Procure intensamente sen-
timentos sólidos e duradouros, 

espalhando em seu redor alegria e bem-
-estar! Saúde: Nada o preocupará a este 
nível. Dinheiro: Época pouco favorável. 
Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

cArANguEjO: Carta Dominan-
te: 2 de Copas, que significa Amor. 
Amor: Deixe que os outros se 
aproximem de si. Olhe tudo com 
amor, assim a vida será uma fes-

ta! Saúde: A saúde é o espelho das suas 
emoções. Dinheiro: Período favorável. Nú-
meros da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

lEÃO: Carta Dominante: 7 de 
Paus, que significa Discussão, Ne-
gociação Difícil. Amor: Tenha mais 
contacto com familiares. Saúde: 
Faça uma caminhada por semana. 

Dinheiro: Sem sobressaltos. 
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

VIrgEm: Carta Dominante: 4 de Copas, 
que significa Desgosto.

Amor: Organize um jantar de ami-
gos. Aproveite ao máximo os mo-
mentos de alegria para agradecer 
a Deus tudo o que tem! Saúde: 
Evite a rotina. Dinheiro: Não se 

precipite nos gastos. 
Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

bAlANÇA: Carta Dominante: 
Valete de Espadas, que significa 
Vigilante e Atento. Amor: poderá 
começar uma nova amizade ou 
um novo relacionamento. Saúde: 

Durma mais para recuperar energias. Di-
nheiro: Boa capacidade de resolução de 
conflitos e gestão de recursos.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 3 
de Espadas, que significa Amiza-
de, Equilíbrio. Amor: Possível de-
silusão com alguém próximo. Dê a 
mão a quem dela precisa. Saúde: 

Faça exercícios de relaxamento. Dinhei-
ro: Não se distraia. 
Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

sAgItárIO: Carta Dominante: O 
Eremita, que significa Procura, So-
lidão. Amor: Procure estar calmo. 
Não se canse a viver agitado! Saú-
de: Poderá ter problemas respira-

tórios. Dinheiro: Tudo estará a correr bem. 
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

cAprIcórNIO: Carta Dominan-
te: A Força, que significa Força, 
Domínio. Amor: Não dê importân-
cia a comentários. Saúde: Proteja 
os ouvidos. Estão sensíveis. Di-

nheiro: Não se precipite ao fazer compras. 
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

AQuárIO: Carta Dominante: Ás 
de Copas, que significa Principio 
do Amor, Grande Alegria. Amor: 
Dê atenção às pessoas mais ve-
lhas da sua família. Saúde: Não 

esforce as suas pernas. Dinheiro: Seja 
alegre e otimista, enquanto trabalha; de-
sempenhe o seu papel de coração aberto 
e com um sorriso na cara!
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

pEIxEs: Carta Dominante: Ca-
valeiro de Espadas, que significa 
Guerreiro, Cuidado. Amor: Não 
ligue ao que as outras pessoas 
dizem. O pensamento positivo 

é o melhor remédio para qualquer mal. 
Saúde: Tendência a dores de garganta. 
Dinheiro: Possível aumento.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48
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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.

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

A VOZ DE PORTUGAL

DiA inTErnAçionAl DA MUlhEr 2014
Convidamos todas as mulheres para virem festejar o seu dia, 8 de março 
pelas 19h, jantar/dançante, e, surpresas. A festa será animada pelos 3 gran-
des cantores vindo dos Estados Unidos da América, David de Melo, Arlindo 
Andrade, Enio Rebolo. Para mais informações: Lina Pereira 514 -296-4597.

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 20h, para uma Assembleia Geral Ordinária.

FESTA Do ChiChArro
O Circulo Dos Amigos de Rabo de Peixe organiza a sua tradicional Festa do 
Chicharro no dia 8 de março de 2014 pelas 19h na igreja St-Enfant Jésus com 
uma ementa muita saborosa. Haverá uma surpresa para todas as mulheres 
nesta festa. Para reservas: Eduardo Leite: 450-687-2082.

FESTA Do CArnAvAl
A Associação Portuguesa de Ste-Thérèse organiza a sua festa tradicional do 
Carnaval no dia 1 de março às 18h30 na sua sede situada no 103B Turgeon em 
Ste-Thérèse. A festa será animada pelo Jeff Gouveia do JG Night Production. 
Para mais informações ou reservas podem-nos contatar, Joe: 514-992-5067.

ASSEMblEiA no SporT MonTrEAl bEnFiCA
A presidente da Assembleia, Maria Fernandes, convoca todos os sócios para 
uma assembleia-geral extraordinária no dia 9 de fevereiro pelas 15h. Eleições 
dos novos corpos gerentes.
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Este artigo é comentado por Tony Saragoça

jornAl AMEriCAno CoMEnTA 
o AMor pElA biMby nUM pAíS EM CriSE

A edição online do Wall Street Journal fala das 
vendas recorde do robô de cozinha da Vorwerk, 

mesmo custando “o dobro do salário mínimo men-
sal”, numa clara referência à séria crise económica 
que o País atravessa.
“A Bimby, o robô de cozinha multifunções alemão, 

tornou-se numa obsessão no país mais pobre da Euro-
pa Ocidental”, pode ler-se no artigo publicado ontem 
na edição online do Wall Street Journal. 
O texto fala dos resultados recorde dos robôs de co-

zinha multifunções da Vorwerk em Portugal: só em 
2012 foram mais de 35 mil unidades vendidas. 
No entanto, os dados da empresa alemã sobre as 

vendas da sua máquina coqueluche não são o ângulo 
principal do artigo. “A sua popularidade pode parecer 
surpreendente num país que quase atingiu a bancarrota 
em 2011 e teve que aceitar cortes orçamentais doloro-
sos em troca de ajuda internacional”, analisa o Wall 
Street Journal, adiantando que, no final de 2014, 8% 
dos portugueses terão uma Bimby. A Vorwerk revelou 
que as vendas da Bimby em Portugal atingiram recor-
des de vendas (em Novembro passado foram vendidos 
5.077 robôs, um número nunca antes atingido) mesmo 
com um preço que ronda os 966 euros, “quase o do-
bro do salário mínimo mensal”.Nem o lançamento de 
robôs concorrentes, como a Yämmi da Sonae, à venda 
nas lojas Continente e Worten, por 349 euros, abran-
dou os números da Vorwerk que espera, este ano, um 
aumento anual de 6% para as 37 mil unidades. 
E esta hein!? É verdadeiramente espetacular e in-

compreensível as atitudes dos nossos conterrâneos 
do outro lado do oceano atlântico. Não houve uma 
só semana durante o ano que terminou há sómente 
alguns dias, em que todos os meios de informação 

portuguesa e até estrangeiro, não fizeram referên-
cia à crise que atravessa o nosso País, e as conse-
quências que essa mesma crise tem causado aos 
que a vivem no seu dia-a-dia. “O povo não pode 
aguentar mais reduções nos seus  salários, os im-
postos, a falta de trabalho, a redução das pensões 
estão, etc, estão a decimar a população e a provocar 
fome, miséria e pôr em perigo a segurança e saúde 
da população”.
Comentários como este, tornaram-se “prato do 

dia”. Não há razão para duvidar  da credibilida-
de destes testemunhos, pois não há dúvida que são 
muitos,muitíssimos mesmo, os indivíduos e as fa-
mílias que vêm já há muito tempo a apertar o cinto. 
O nível de vida a que estavam habituados, e, que  
óbviamente gostariam de puder continuar a usufe-
rir para sempre, foi destruído. As esperanças que, 
um dia voltasse, foram-se, também, pelo menos por 
muitos.  A notícia que o Wall Street Journal publi-
cou, a respeito dos hábitos de consumo, que os por-
tugueses tiveram nos últimos anos, neste caso pre-
ciso, na compra de um robô de cozinha que custa 
aproximadamente o equivalente de 2 vezes o salá-
rio minimo, não seria em si nada, para caír de cos-
tas, mas o facto de este incidente se passar, segundo 
eles, “País mais pobre da Europa ocidental”, país 
este, que pela terceira vez quase caíu em falência 
e que continua em crise muito grave, sob o jogo da 
senhora Merkel/Troika...
Aí é que as coisas se baralham e as explicações di-

fíceis de  decodificar. Será que o País estava mesmo 
muito atrasado, em relação aos outros países po-
bres na compra de bem doméstico? 
Será que os alemães até na nossa cozinha já que-

rem meter o nariz, descobrir os seus segredos atra-
vés deste “espião”, para depois se apoderarem, 

como aliás fazem com tudo o resto? 
Será que os efeitos da crise, atacaram os maxila-

res dos portugueses e agora só podem comer “em 
papinha”? 
Tudo perguntas sem resposta, pois o Bimby nem 

tão pouco é uma ferramenta essencial na cozinha 
portuguesa e se o fosse, há lá outras marcas que 
custam  metade do custo deste “alemão disfarça-
do”. Definitivamente, os nossos camaradas de além 
mar desperdiçaram mais uma oportunidade, para 
provarem ao resto da Europa, que a crise que vi-
vem é  real e que os seus hábitos de consumo, refle-
tem essa realidade.
Com isto me vou... Boa semana a todos.

** Estamos de volta ao nosso local de origem! 
Venha visitar as nossas novas e melhores instalações.
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**We are back at our original location!!!  Come visit our new and improved facilities. 

**Conveniently located:      

-Steps away from St. Michel Metro   

-Close to highway 40-exit St. Michel 

It’s not too late to register for the following programs! (Spaces are limited). 

- Hotel Reception:     Classes begin September 9, 2013 (Day time) 
- Professional Sales:  Classes begin September 9, 2013 (Day time) 
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Act quickly and register for one of our October programs. 

- Starting A Business:  Classes begin October 15, 2013 (Evening)    
- Legal Secretarial:       Classes begin October 21, 2013 (Evening) 
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Diploma/Attestation, and FREE TUITION. 

**Visit our website for Admission Requirements.**  
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** convenientemente localizado:

- Perto do Metro St. Michel

- Perto da auto-estrada 40,
  saída St. Michel.
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Não é tarde demais para se 
inscrever para os seguintes programas:

- travel sales:             Aulas iniciam-se 6 de fevereiro, 2014 (De dia)
- professional sales:  Aulas iniciam-se 17 de março, 2014   (De dia)

rEgIstE-sE AgOrA (EspAÇO lImItADO)**
registo de dia: 9h -15h (ou por apontamento)
registo de noite: 18h -20h (ou por apontamento)

Oferecemos também:
Aulas de dia e de noite, Empréstimos e bolsas, Ministério da Educação
Diploma/Atestação e ENSINO GRATUITO.

** Visite o nosso site para requisitos de Admissão **

jOHN f. KENNEDy busINEss cENtrE
3030 Villeray street East, montreal, Qc.

H2A 1E7  (514) 374-2888
www.jfkbc.ca
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QUEM SãO ELES? o Dr. joSé CESário, SECrETário 
DE ESTADo EM MonTrEAl

Miguel Félix

A comunidade portuguesa de Montreal teve o 
orgulho de receber na sua cidade, o secretário 

de Estado das Comunidades do governo portu-
guês, Dr. José Cesário. A sua visita em Montreal 
faz parte duma viagem, do 29 de janeiro ao 4 de 
fevereiro, nas comunidades portuguesas de Ota-
va, Toronto, Washington, Nova York e Newark.

Na sua deslocação a Montreal, o secretário de Es-
tado das Comunidades encontrou-se com vários res-
ponsáveis, nomeadamente a Dra. Clementina Santos, 
Conselheira para as Comunidades, o ex-conselheiro 
do CCP, o Sr. Francisco Salvador, o Cônsul-Geral, 
Dr. Fernando Demée de Brito, os professores da Es-
cola da Santa Cruz, e outros membros da comuni-
dade. O encontro com a comunidade portuguesa de 
Montreal teve lugar na sexta-feira 31 de janeiro, às 
17h30. Neste encontro, com a comunidade portugue-
sa de Montreal, no Salão Nobre da Missão na Santa 

Cruz, o secretário de Estado das Comunidades, Dr. 
José Cesário adressou as suas primeiras palavras que 
foram ao padre José Maria Cardoso, para agradecer 
a disponibilidade da sala. Ele sublinhou que a sua vi-
sita era no ambiente de um diálogo entre as autorida-
des federais do Canadá e o governo português. A sua 
visita em Montreal permitia ver a evolução destes 
dois assuntos: o consulado móvel e ensino português. 
Atualmente, são 129 cidades, que recebem a visita 
de funcionários dos consulados, para processar os 
documentos biométricos e outros documentos. Para 
nós, o Consulado Geral em Montreal, já foi a Halifax 

e a Quebeque. O Secretário sublinhou que o Estado 
voltou a distribuir livros às escolas na América e a 
certificação da aprendizagem do português.
Na parte do diálogo com a comunidade, o professor 

Luis Aguilar, do Instituto de Camões e da Univer-
sidade de Montreal, convidou o Secretário a visitar 
os locais da Universidade de Montreal, na sua pró-
xima visita em Montreal, que será possivelmente em 
junho. O Dr. José Cesário destacou o trabalho e os 
esforços do Estado no Instituto de Camões, um or-
ganismo publico, e a força da língua portuguesa no 

mundo. Numa outra questão, foi dito ao Secretario, 
que muitos membros da comunidade, aqui, como em 
outros partes da América não estão contente com o 
novo horário da RTPI. O Dr. José Cesário  respon-
deu, que a RTP é um organismo, pelos seus estatutos, 
autónomo e independente, As modificações atuais do 
horário respondem ás críticas, como que os noticiá-
rios eram muito longos  e não interessentes. Foi nesse 
ambiente, que há uma modificação, e é só o começo. 
Atualmente, novos programas, estão em preparação 
por a RTPI. Mas ele convida as pessoas a enviar a sua 
opinião a RTP. Numa outra questão, sobre o fim do 
ICEP em Montreal, que foi a última, o secretario Dr. 
José Cesário respondeu, que dentro numa filosofia 
simplificada e de eficácia, o embaixador e o cônsul 
são por lei, delegados da icep, como coordenadores 
do ensino. Durante uma hora de conversa, o Dr. José 
Cesário diz ter conhecimento, do problema de falta 
de recursos humanos atualmente, no consulado, e que 
ele espera que seja resolvido brevemente. O encontro 
terminou com um porto de honra, onde, as pessoas 
presentes puderam falar de assuntos mais privados, 
com o Secretario.
O Secretário de Estado das Comunidades Por-

tuguesas, Dr. José Cesário, nasceu em 1958 e é 
licenciado em Administração e Gestão Escolar. É 
professor do Ensino Básico. Ele foi Deputado em 
várias Legislaturas, tendo sido Vice-Presidente da 
Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunida-
des Portuguesas, Vice-Presidente da Delegação 
Portuguesa ao Fórum Parlamentar Ibero-Ameri-
cano, Presidente do Grupo Parlamentar de Ami-
zade Portugal-Argentina e Secretário da Mesa da 
Assembleia da República nas VI e VIII Legislatu-
ras. Foi membro das Assembleias Municipais de 
Viseu e de Cinfães.
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Festa em honra de Nossa Senhora da Estrela na 
Missão Santa Cruz foi celebrada no sábado 1 

de fevereiro e a celebração eucaristia foi presidida 
pelo Rev. Padre José Maria Cardoso e acompa-
nhado pelo grupo Coral de Santo Cristo. A missa 
foi iniciada pela Filarmónica do Divino Espírito 
Santo de Laval tocando o hino da Estrela. Segui-
damente procedeu-se à Bênção das velas. A cele-
bração da eucaristia e na homilia foi referenciado 

com muita devoção a 
Nossa Senhora da Es-
trela.
“A celebração da Se-

nhora da Estrela, é, no 
fundo, a mesma que a 
de Nossa Senhora da 
Purificação, das Can-
deias ou da Luz. Foi a 
partir do século XIV, 
dada uma aparição da 
Virgem Maria na ilha 
de Tenerife, Canárias, 
que essa invocação co-
meçou a ser usada pelo 
povo devoto e crente. 
Na cidade da Ribei-

ra Grande em São Miguel, Açores, essa devoção e 
respetiva inovação são muitas antigas. Celebra-se a 
Senhora da Estrela com muito entusiasmo e grande 
fervor religioso. Vários grupos de devotos acorrem, 
na noite do dia 1 de fevereiro de cada ano para, em 
frente do edifício da Câmara, cantar alegremente à 
Senhora da Estrela. Prolongam-se esses cantares pela 
noite dentro num ambiente de amizade fraterna e de 
louvor à Virgem Maria”.
Depois da celebração procedeu-se ao jantar no sub-

solo da igreja que teve com responsável o Senhor Il-
deberto Silva, sua esposa Graça Silva, e um grupo de 

colaboradores em que estão de parabéns. É de enal-
tecer a ornamentação do salão em que tudo estava 
revestido de branco que foi a cargo de Lina Pereira 
e Natalia Machado e seu esposo Moisés. Continua-
mente nesta grandiosa noite, iniciou-se o delicioso 
jantar confecionado pelo Emanuel Melo e a sua equi-

pa e servido pelos jovens de ação da Santa Cruz. Na 
parte musical a Filarmónica do Divino Espírito Santo 
de Laval esteve presente com o hino e algumas mu-
sicas do seu repertório. A noite foi animada pelo Luís 
Melo, dando um toque cómico e bastante agradável. 
O Joe Puga foi bastante energético e finalizando esta 
linda noite completamente repleta com o grande ar-
tista, vindo de Portugal, Emanuel que fez um ótimo 
espetáculo. Parabéns a todos. 
Foi uma noite Fantástica para todos os presentes.

FESTA EM honrA DE noSSA SEnhorA
DA ESTrElA nA MiSSão SAnTA CrUz

Manuel Neves
e fotos de João Arruda
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SArgEnToS proMETEM ApoiAr
porTUgUESES EM “rEvolUção”
O presidente da Associação Nacional de Sar-

gentos (ANS) defendeu hoje uma “revolu-
ção de mentalidades” e revelou que os militares 
vão estar “ao lado” dos portugueses quando estes 
se convencerem de que “a mudança está nas suas 
mãos”.

“O discurso do não há alternativas, de que não vale 
a pena votar, o facto de haver mais de 50% de abs-
tenção é um sinal claro de que essa consciência ain-
da não está tomada. Sucessivos responsáveis políti-
cos têm conduzido o povo português a este estado 
de alguma letargia e de algum desacreditar. 
Isso não é inocente”, sublinhou António Lima 

Coelho, em declarações à Lusa à margem das co-
memorações do 31 de Janeiro de 1891 no Porto. 
Para o responsável, quando “o povo português se 
consciencializar de que está nas suas mãos a mu-
dança de que o país precisa, pode bem ter a certeza 
que os militares, e os sargentos em particular, esta-
rão ao seu lado a defender os valores democráticos, 
da liberdade e os valores e princípios inscritos na 
Constituição”.
“É importante que haja uma revolução e essa revo-

lução tem de começar pela revolução das mentalida-
des”, sublinhou, apontando a necessidade de defesa 
de “uma pátria soberana e independente”.
Para Lima Coelho, “é muito grave” que “deputa-

dos da Nação”, nomeadamente os dos “partidos que 
apoiam o Governo”, digam que é preciso recuperar 
a soberania.”Eles próprios admitem que puseram 
em causa a soberania, isto não é uma atitude ligeira. 
Temos de despertar para isso”, afirmou.
O presidente da ANS avisou que as armas “letais” 

dos militares não podem ser usadas “levianamente 
nem com um espírito de aventureirismo”, mas de-
fendeu não poder “baixar os braços” nem “desistir 
de procurar as medidas que podem levar à mudan-
ça”.
“Isso é com a força dos cidadãos, com a sua 

consciência. Por isso temos de fazer e tudo o que 
tivermos de fazer para o despertar de um povo 
que está um pouco letárgico”, frisou.
A situação profissional dos sargentos também 

preocupa a associação que, juntamente com a 
Associação de Praças e a Associação de Oficiais 
das Forças Armadas, agendou para o dia 13 de 
fevereiro, no Largo de Camões, em Lisboa, uma 
iniciativa pública para “decidir o que fazer mais 
adiante”.
“Nos discursos oficiais, os responsáveis milita-

res e políticos gostam muito de dizer que os sar-
gentos são a espinha dorsal das Forças Armadas. 
Com o tratamento que nos vão dando, é uma 
espinha dorsal cheia de escolioses e problemas”, 
sustentou.
O problema, referiu, é que “os sargentos sem-

pre foram votados a uma situação de esqueci-
mento” e existe “quase que uma xenofobia clas-
sista” relativamente à classe, não sendo clara a 
sua definição de carreira ou reconhecida a sua 
capacidade académica.

“Depois, vemos que estes cortes que mais uma 
vez o Governo impôs vêm afetar sobretudo as 
classes mais baixas das hierarquias, nomeada-
mente praças e sargentos. Mais uma vez a matriz 
ideológica do Governo vem retirar a quem me-
nos tem”, criticou.
Explicando que o dia 31 de Janeiro, comemo-

rativo da primeira tentativa de implantação da 
República em Portugal, é também comemorado 
como o Dia Nacional do Sargento, Lima Pereira 
identificou “paralelismos por demais evidentes” 
com a atualidade.
“Há 123 anos, por força do ultimato imposto 

pela coroa britânica, a nação estava de joelhos 
perante potências estrangeiras, o país estava 
numa situação de pré-bancarrota por incapa-
cidade dos governos que se iam alternando en-

tre os partidos regenerador e progressista. Para 
além disso, a situação do povo era de miséria, a 
insatisfação era total, impunha-se uma mudança 
profunda”, recordou.
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DíviDA públiCA QUASE noS
130% Do pib no FinAl DE 2013
A dívida pública vai terminar o ano de 2013 

perto dos 130% do Produto Interno Bruto 
(PIB), acima da estimativa do Governo no Orça-
mento do Estado para 2014, onde se esperava que 
não superasse os 127,8% do PIB.
 De acordo com o discurso que secretário de Estado 

do Orçamento, Hélder Reis, proferiu na sua interven-
ção inicial na audição na comissão parlamentar de 
Orçamento, Finanças e Administração Pública, a dí-
vida pública terá ficado nos 129,4% do PIB no final 
de 2013. 
Estes esforços [de consolidação orçamental], contu-

do, ainda não permitiram a redução da dívida públi-
ca, que se terá cifrado em cerca de 129,4% do PIB no 
final de 2013”, afirmou Hélder Reis.
O Governo tinha como meta no Orçamento do Esta-

do para 2014 que a dívida pública não ultrapassasse 
os 127,8% do PIB no final de 2013, de modo a que 

reduzisse para 126,7% em 2014.

“nóS pAgAMoS o pASSAporTE
pArA A MorTE DoS noSSoS FilhoS”
Há 12 anos, Maria Macedo passava por uma 

dor semelhante àquela que os pais dos seis es-
tudantes que morreram na praia do Meco estarão 
a sentir. O seu filho, Diogo, de 22 anos, perdeu a 
vida depois de uma noite de praxes na Tuna da 
Universidade Lusíada, em Famalicão. Ao Diário 
de Notícias esta mãe, que continua de luto, diz não 

ter ainda desistido de encontrar os culpados para 
tão trágico desfecho.
 É um reviver de um filme que passa todos os dias 

pela minha cabeça”. Assim descreve Maria Macedo, 
em entrevista ao Diário de Notícias, a forma como 
tem acompanhado a tragédia do Meco. Afinal, há 12 
anos passava sensivelmente pela mesma devastadora 
experiência dos pais dos seis alunos que morreram 
no passado mês de dezembro. O seu filho Diogo, de 
22 anos, perdeu a vida após uma noite de praxes na 

Tuna da Universidade Lusíada, em Famalicão. 
Naquele dia de outubro, de 2001, Diogo até já esta-

va de pijama, em casa, quando recebeu um telefone-
ma que lhe traçaria o destino. Acabou por sair. “Só 
vou à tuna resolver a minha vida”, justificou, então, 
aos pais. Estas viriam a ser as últimas palavras que 
lhes haveria de dirigir.Maria Macedo conta ao Diário 

de Notícias que também naquela altura se ergueu 
um muro de silêncio sobre o sucedido.Aos pais 
dos estudantes que morreram no Meco, que con-
sidera ser ainda muito cedo para terem acorda-
do face à realidade que os circunda e circundará 
daqui para a frente, esta mãe deixa o conselho: 
“Lutem para que se faça justiça. Responsabilizem 
a faculdade”. 
Porém, reconhece, “não será fácil. Até porque 

vê-se que a faculdade está a cozinhar com os alu-
nos. O mesmo que me fizeram a mim. Exatamen-

te igual”.E, desabafa: “Nós, pais, pagámos o passa-
porte para a morte dos nossos filhos. Nós andamos 
anos a pagar o passaporte para a morte dos nossos 
filhos. Eles [instituições de ensino superior] só veem 
números, não veem a parte humana”.
Para Maria, que assegura, nunca desistirá de des-

cobrir a verdade, não há duvidas. As praxes são “um 
crime público”, havendo, contudo, “uma falta de 
vontade política para resolver isto. Porque há muitos 
interesses”.

CAnADiAnA ‘low CoST’ roUgE
voA A pArTir DE liSboA no vErão
A transportadora aérea canadiana ‘low cost’ 

Rouge vai começar a operar voos diretos a 
partir de Lisboa no próximo verão, anun-
ciou hoje um responsável da ANA, enti-
dade que gere os aeroportos portugueses.
 Num balanço sobre o tráfego nos cinco ae-

roportos geridos pela ANA durante o ano de 
2013, o presidente da empresa, Jorge Pon-
ce de Leão destacou o contributo das ‘low 
cost’ para o aumento do número de passa-
geiros e salientou que, a par das britânicas 
Easyjet e da Ryanair, também o crescimento 
da franco-holandesa Transavia “começa a 
ser significativo. “A redução da dependên-
cia da Easyjet e da Ryanair é um objetivo 
que devemos prosseguir para não estarmos 
dependentes da estratégia de uma companhia aérea”, 
afirmou Ponce de Leão em conferência de imprensa, 
acrescentando que a ANA “aposta na diversificação 

das ‘low cost’”.
O tráfego nos aeroportos geridos pela ANA aumen-

tou 5% no ano passado, atingindo 32 milhões de pas-
sageiros, metade dos quais passaram por Lisboa, cujo 
aeroporto é servido por 37 companhias aéreas.

DUAS rUAS porTUgUESAS 
EnTrE AS MAiS bElAS
Do MUnDo
A Rua Augusta, em Lisboa, e o Cais da Ribeira, 

no Porto, foram distinguidos, pela Traveler, 
como duas das ruas mais bonitas do Mundo.
 A Traveler espanhola elegeu as 31 ruas mais boni-

tas do Mundo, uma lista onde figura a lisboeta Rua 
Augusta e o Cais da Ribeira, no Porto. 

“De rua em avenida, de passeio em beco, esta é uma 
seleção dos pavimentos e calçadas mais bonitas que 
encontrámos em todo o mundo”, começa por explicar 
a publicação, que aconselha à utilização de calçado 
confortável para percorrer estas maravilhas.
“Lisboa tem o encanto do velho e do novo e a mis-

tura de ambos numa simbiose inigualável. A Rua Au-
gusta é uma das ruas mais conhecidas da cidade e 
constitui  um passeio comercial obrigatório mesmo 
que não se compre nada. É uma rua ampla, brilhante 
e de visita obrigatória para se conseguir captar a es-
sência da cidade”, refere a publicação. 
Em relação à rua nortenha, a Traveler refere que 

esta zona “é a melhor zona do Porto para se obter 
uma panorâmica da cidade”, um local onde “as ca-
sas se apinham numa ordem caótica de azulejos e de 
roupa estendida, sobre bares, restaurantes e esplana-
das, mesmo em frente ao Douro”, Além das duas ruas 
portuguesas, fazem parte da lista a Via Marguta, em 
Roma, a Calleja de las Flores (Córdoba), o Grande 
Canal (Veneza) ou a Ocean Drive, em Miami.

rESgATE DA MADEirA
Só no póS-TroikA
O Governo só irá negociar o resgate da Ma-

deira depois de Portugal concluir programa 
de ajustamento. Ao que o Expresso indica, Pedro 
Passos Coelho está empenhado em não passar 
uma má imagem à troika e decidiu, portanto, que 
o resgate do governo de Alberto João Jardim ape-
nas será negociado depois do dia 17 de maio.

Pedro Passos Coelho assume o papel de troika no 
que toca às decisões sobre o resgate da Madeira. Mas, 
na realidade, existe uma verdadeira troika, e essa 
não deixa que Portugal dê passos em falso. Ao que 
o Expresso apurou junto de fontes governamentais, 
o primeiro-ministro apenas irá negociar o resgate do 
governo de Alberto João Jardim depois de Portugal 
concluir o programa de ajustamento.
Deste modo, lê-se na publicação, o futuro da eco-

nomia da Madeira apenas será debatido depois do 
dia 17 de maio.Jardim alertou Passos para a situação 
aflitiva do arquipélago, mas, para já, apenas se irão 
realizar reuniões técnicas, muito embora o presidente 
do governo regional já se tenha mostrado disposto a 
alguma “agilização”.



A Voz de PortugAl  |  5 de feVereiro de 2014  |  P. 9

lUSoDESCEnDEnTE MATA
pAi E MorrE EM inCênDio
O homem que apareceu morto na quarta-feira 

após um incêndio numa residência em To-
ronto, foi alegadamente assassinado pelo seu filho, 
que também acabou por falecer no incêndio que 
provocou, disse sábado a polícia.

 Uma fonte da polícia confirmou à agência Lusa que 
as vítimas eram de “origem portuguesa”, tratando-se 
de João Aguiar, de 87 anos, e de Avelino Aguiar, de 
55. Na quarta-feira passada, as equipas de emergên-
cia foram chamadas para combater um incêndio por 
volta das 13:30, no número 10 da Jeffton Crescent, 
em Scarborough, e quando chegaram ao local encon-
traram primeiro o corpo de João Aguiar e depois o de 
Avelino Aguiar, suspeitando as autoridades que este 
último “incendiou a casa”.
A autópsia veio a confirmar que ambos morreram 

da inalação de fumo e segundo a polícia não existem 
mais suspeitos.Esta foi a terceira vítima de homicídio 
em Toronto em 2014.

FiAT MUDA hojE DE noME
O sétimo maior construtor automóvel, a Fiat, 

muda de  graças à fusão com a Chrysler, pas-
sando a designar-se ‘Fiat Chrysler Automobiles’. 
Além disso, segundo a imprensa italiana, será 
também alterada a sede legal para a Holanda e o 
domicílio fiscal para o Reino Unido.
Em resultado da fusão entre as marcas da indús-

tria automóvel Fiat e 
Chrysler, a designação 
passa a ser, a partir de 
hoje, ‘Fiat Chrysler Au-
tomobiles’, anunciou 

esta quarta-feira a administração liderada por Sergio 
Marchionne. Além de passar a ser cotada quer nas 

praças de Nova Iorque quer na de Milão, onde a Fiat 
negociava até à fusão, e da mudança de nome, há 
ainda outras alterações.Segundo o jornal italiano La 
Reppublica, até ao fim deste ano, a sede legal da ‘Fiat 
Chrysler Automobiles’ será instituída na Holanda e 
o domicílio fiscal no Reino Unido.Estas revelações 
foram feitas no mesmo dia em que, salienta o Diário 
Económico, a Fiat comunicou que os lucros ficaram 
abaixo das expetativas e que as previsões de cresci-
mento para este ano foram revistas em baixa.

ADolESCEnTE ConDEnADA por
liDErAr rEDE DE proSTiTUição
Uma adolescente foi hoje condenada em Otava, 

Canadá, por forçar outras jovens, incluindo 
uma com 13, a prostituir-se usando como meios a 
intimidação e a chantagem, po-
dendo ser condenada a cumprir 
até 14 anos de prisão.
Dois dos seus cúmplices já se 

declararam culpados neste caso 
de prostituição, depois da polícia 
os ter acusado de assediar meni-
nas usando álcool e drogas, para 
além de lhes baterem antes de as 
conduzirem a cliente para terem 
relações sexuais. O mais novo 
do grupo foi condenado na se-
mana passada a três anos de pri-
são, o máximo aplicável para os 
jovens.A juíza responsável por 
este caso no Canadá, citada pela 
agência noticiosa AFP, rejeitou 
uma recomendação de sentença 
de um ano para o outro, dizendo 

que esta era muito branda.Quando foram presos, em 
junho de 2012, os três envolvidos neste crime tinham 
entre 15 e 16 anos.

gASES DE 90 vACAS provoCAM
ExploSão EM ESTábUlo
A flatulência de 90 vacas provocou uma explo-

são num estábulo em Rasdorf, na região cen-
tro da Alemanha, que destruiu o telhado da estru-
tura, informou hoje a polícia local.
 “Fechadas “no lugar provavelmente pouco ventila-

do”, as vacas produziram metano (o principal com-
ponente do gás natural) que reagiu “possivelmente a 
uma descarga eletrostática”, referiu um porta-voz da 
polícia, em declarações à agência France Presse. Ne-
nhuma pessoa ficou ferida” no incidente, sublinhou a 

polícia, num comunicado, acrescentan-
do que apenas um dos animais sofreu 
queimaduras.Todos os animais de cria-
ção produzem metano através das suas 
flatulências. 
No entanto, os ruminantes (bovinos, 

ovinos ou caprinos) produzem maior 
quantidade deste gás, altamente infla-
mável, do que os animais monogástri-
cos (suínos e aves de capoeira

pónEi DA TErCEirA
rEConhECiDo CoMo
rAçA AUTóCTonE
O Pónei da Terceira foi reconhecido como raça 

autóctone, sendo a quarta raça de cavalos em 
Portugal, anunciou hoje o investigador da Univer-
sidade dos Açores que liderou o processo, Artur 
Machado.
“É a quarta raça do país, é uma raça açoriana, mas, 

acima de tudo, é uma raça da ilha Terceira”, salien-
tou, numa conferência de imprensa na Câmara Muni-
cipal de Angra do Heroísmo.
O pedido de reconhecimento da raça ocorreu há cer-

ca de dois anos, mas o trabalho de recuperação dos 
animais com as caraterísticas do pónei da Terceira foi 
iniciado há 14 anos.

Segundo Artur Machado, numa primeira fase, foi 
feito um levantamento dos animais existentes na ilha, 
depois foi selecionado um grupo de animais que cor-
respondia às caraterísticas típicas do pónei da Tercei-
ra e, antes de ser pedido o reconhecimento, houve um 
aumento do efetivo.
Atualmente, existem, pelas contas do investigador, 

118 póneis da Terceira, sendo que só na Universida-
de dos Açores estão 54 e seis foram enviados para o 
continente, numa tentativa de divulgação da raça.
O que distingue o Pónei da Terceira como raça é o 

facto de se assemelhar morfologicamente a um cava-
lo, mas ter a dimensão de um pónei.
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(in)DEpEnDênCiAS

Assistimos recentemente ao re-
crudescer de muitos movimen-

tos independentistas um pouco por 
todo lado. 
Várias nações são assoladas por ten-

dências ou movimentos independen-
tistas de algumas das suas regiões: 
temos em Portugal os arquipélagos da 
Madeira e Açores onde paira sempre o 
fantasma de emancipação independen-
tista através de concessão de mais e 
mais autonomia; temos o próprio caso 
do Québec dentro do Canadá entre ou-
tros; temos o caso da Escócia no Rei-
no Unido; temos o caso da Catalunha 
em Espanha; e poderíamos enumerar 
muitos mais. Estes movimentos sepa-
ratistas baseiam-se principalmente em 
causas religiosas, étnicas ou raciais. 
Alguns destes movimentos existem 
apenas por uma questão de orgulho 
nacionalista regionalista. Todos eles 
buscam afirmar-se dentro do conjunto 
de que fazem parte assim como junto 
de toda a comunidade internacional. A 
ideia de independência é muito aprazí-
vel e até certo ponto fácil de ser vendi-
da. Qualquer comunidade homogénea 
em termos religiosos, étnicos ou raciais 
que a distingam do resto do país que fa-
çam parte, estando restrita geografica-
mente, gera automaticamente tensões 
devido às diferenças culturais. Mas 
essa comunidade, que entende haver 
razões que justificam o seu anseio se-
paratista, esquece-se muitas vezes das 
vantagens que nascem duma associa-
ção de comunidades. Como exemplo, 
tivemos recentemente Mark Carney, o 
atual governador do Banco de Inglater-
ra e anterior governador do Banco do 
Canadá, afirmar em Edinburgh, capital 
da Escócia, que uma independência da 
Escócia mantendo uma união monetá-
ria com o resto do Reino Unido nunca 
resultaria sem uma cedência de sobera-
nia por parte da Escócia. Isto foi toma-
do com uma pequena bomba junto do 
movimento independentista escocês, 
mas mais do que isso, foi um exemplo 
de que não se pode ser independen-
te na gestão própria mas segurar-se 
ilimitadamente em terceiros. Temos 

tido o desenrolar da crise europeia que 
tem mostrado as diversas consequên-
cias de integração monetária sem uma 
verdadeira integração orçamental e fi-
nanceira com a consequente perda de 
soberania de cada estado em prol de 
um poder conjunto de todos os estados. 
Assistimos aos diversos choques entre 
nações em determinadas regiões do 
globo, entre as quais destaco o conflito 
israelo-palestiniano, choques estes que 
acabam por se repercutir não só regio-
nalmente como também um pouco por 
todo o mundo. É inegável que atual-
mente nenhum estado se pode procla-
mar como absolutamente independente 
do resto da comunidade mundial. A 
necessidade de relacionamento e con-
sequente aglomeração por parte do ser 
humano, assistida pelas mais diversas 
tecnologias de comunicação, colocam 
um sério entrave a todo e qualquer iso-
lacionismo. Enquanto forças políticas, 
financeiras e económicas se digladiam 
por dominarem mais influência e recur-
sos, o vulgar cidadão continua no seu 
vaivém quotidiano desatento destes 
movimentos, ou manobrado por aque-
las forças. Vivendo na ilusão de que 
essas forças manipuladoras estão fora 
do seu alcance, esquece-se que aquelas 
mesmas forças que o manobram ape-
nas existem devido a ele mesmo, cida-
dão no meio de muitos cidadãos. 
Ainda que se possam apontar vanta-

gens e desvantagens em questões de 
integração ou de separação, o verda-
deiro fundo da questão está no cidadão 
não perder de vista que toda opção in-
dividual se reflete mais ou menos no 
conjunto, e como tal, qualquer opinião 
ou opção que venhamos a tomar terá 
consequências no conjunto, indepen-
dente de haver ou não tratados formais 
de integração. A chave está em, assu-
mindo esta realidade, procurar obter as 
melhores condições que permita que 
todos avancem de uma forma eficaz e 
eficiente. 
Para isto é necessário ceder em al-

guns pontos para ganhar noutros. 
Para isto é necessário educação e 
maturidade para entender que não 
havendo a absoluta independência, 
poderemos usar as nossas dependên-
cias e construir um caminho conjun-
to de crescimento a níveis individual, 
local, regional, nacional e global.

JORGE CORREIA

BELL FIBE: 880 | VIDEOTRON: 255

QUinTA-FEirA 6 DE FEvErEiro
- SECrETário Do ESTADo DAS
  CoMUniDADES viSiToU MonTrEAl
- MATAnçA Do porCo EM hoChElAgA

SábADo 8 DE FEvErEiro
- rEnovEi A CASA... à porTUgUESA
- ArlinDo AnDrADE 
  no ESTrElA Do oCEAno

REGRESSO A CASA: UM DIáRIO AçORIANO

Joel Neto

DESCUlpEM SE FUi FEliz

Terra Chã, 29 de Dezembro de 2013
Pensamento do dia: quando a vaidade 

de um homem é a estreiteza do homem 
diante dele – aí, sim, dá-se a tragédia. 
Tudo o resto, no ofício da construção da 
personagem, é quase divertido. 
Saiu hoje a edição especial anual do Qi 

dedicada aos livros do ano. Foi o ano de 
“Servidões”, a edição limitadíssima de 
Herberto Hélder. Suponho que havia uns 
cinquenta candidatos a escrever sobre 
ele. Por mim, escolhi a Chimamanda.
«RAçA
O mais desconcertante, ao ler Chima-

manda Nogzi Adichie, é conferir as se-
melhanças entre as suas perplexidades 
ao chegar de Lagos a Brooklyn, algures 
nos anos 90, e as nossas próprias perple-
xidades, portugueses da província acaba-
dos de aterrar em  Lisboa, precisamen-
te na mesma década. Afinal, as pessoas 
vestiam-se com roupas bem mais leves, 
sem medo do frio. Comiam-se por rotina 
produtos enlatados e uma sandes podia 
ser considerada uma refeição. Ninguém 
parecia tão feliz ou bem-sucedido como 
na TV, e a atmosfera geral não era, de 
todo, tão inteligente ou educada. Uma 
mulher com mais de cinquenta quilos 
era considerada rechonchuda. O rock pe-
sado podia ser harmonioso e, enquanto 
o ouviam, as raparigas bebiam cerveja 
por uma lata. Os cães eram mantidos em 
apartamentos minúsculos, como se fos-
sem gente, todos tinham opinião sobre 
tudo o que se lhes perguntasse, porque 
ficava mal não ter opinião sobre algu-
ma coisa – e, sobretudo, os pobres não 
tinham culpas. Como diz Chimamanda, 
pelo olhar de Ifemelu e falando de Kim-
berly: “A pobreza era uma coisa relu-
zente; ela não conseguia conceber que 
as pessoas pobres fossem maldosas ou 
cruéis, porque a sua pobreza as tinha ca-
nonizado.” Mas, sendo um livro sobre a 
origem geográfica, a classe social, a tribo 
intelectual e todas as demais categorias 
de que nos socorremos para colocar o pé 
em cima dos pescoços uns dos outros, 
Americanah continua a ser sobretudo 
um livro sobre a raça. E o que pretende 
deixar claro é que essa se mantém a su-
prema categoria entre todas aquelas com 
que os homem se esforçam por esma-
garem-se uns aos outros, eliminando a 
concorrência, validando-se a si próprios 
ou simplesmente dando vazão à raiva. 
“Se estivermos a ter uma conversa com 
um americano”, escreve Ifemelu no seu 
blogue, “e quisermos discutir algo rela-
cionado com a raça e o americano disser 
‘Oh, é simplista dizer que é a raça, o ra-
cismo é tão complexo’, isso significa que 
ele quer mas é que nos calemos. (…) Por 
vezes dizem ‘cultura’ quando querem di-
zer raça. Dizem que um filme é para o pú-
blico em geral quando querem dizer que 
‘os brancos gostam dele ou foram quem 
o fez’. Quando dizem ‘urbano’ querem 
dizer negro e pobre e possivelmente pe-
rigoso e potencialmente excitante. ‘Com 
carga racial’ significa que não se sentem 
à vontade para dizer ‘racista’.” Eis, pois, 
um poderoso romance sobre a era global 

e o mundo no tempo da blogosfera e do 
Facebook, igualitarista e ligeiro, atónito 
e zangado, sob influência e inevitavel-
mente xenófobo. Personagem central: 
uma jovem nigeriana de classe média, 
emigrada para os Estados Unidos, onde 
circula entre Brooklyn e New Haven, 
Princeton e o interior do estado do Mas-
sachusetts, à procura de formação acadé-
mica,  de uma carreira como blogger e 
do amor. Tudo isto com a candidatura de 
Barack Obama à presidência norte-ame-
ricana como pano de fundo: um vento de 
esperança que talvez até viesse a mudar 
os brancos, mas dificilmente mudaria os 
negros. “A verdadeira tragédia de Em-
mett Till, tinha-lhe dito ele uma vez, não 
era o assassinato de uma criança negra 
por assobiar a uma mulher branca, mas 
que alguns negros pensassem: ‘Mas por-
que é que tu te foste pôr a assobiar?’”»
Terra Chã, 30 de Dezembro de 2013
Regresso ao trabalho. Espero não sair 

da Terra Chã até ao final de Abril. O pla-
no mantém-se: ter escritos, nessa altura, 
uns oitenta por cento da primeira versão 
do romance – de contrário, este ano nem 
conseguirei fazer a horta. Estamos pron-
tos a morrer no fim de um livro, e a dada 
altura até nos disporíamos a agendar a 
data. Desde que depois de concluí-lo. A 
maturidade de um cronista começa no 
dia em que ele deixa de escrever “as pes-
soas” e passa a escrever “nós”. A matu-
ridade de um escritor começa no dia em 
que ele deixa de escrever “nós” e passa a 
escrever “eu”. Adiei a castração do Mel-
ville. Está a custar-me.
Terra Chã, 31 de Dezembro de 2013
Dói-me o cotovelo de novo. Eu sabia 

que não me deveria ter posto a rachar le-
nha. Mas continua a ser demasiado tenta-
dor repetir os gestos dos meus antepassa-
dos. Da série Microcontos. “Fez um AVC 
e acabou por falecer”, explicou a senho-
ra. Falava do pai e usou o verbo dos mé-
dicos, “fazer”. Teve um certo estilo. Às 
vezes acho que tenho mesmo de pensar 
em suspender este diário, pelo menos até 
à entrega do romance. Mas depois basta-
-me ir ao supermercado e ouvir de duas 
ou três pessoas que gostam de lê-lo e que 
devo continuar. E, então, continuo. Estou 
viciado nos elogios e na atenção. Criá-
mos um monstro. Resolução para 2014: 
recuperar a minha personagem. Ela pre-
cisa. De resto, um ano igualzinho a este: 
para mim, pessoalmente, chega. Há que 
ser grato, mesmo no meio da tempestade. 
Desculpem-me se fui feliz.
Terra Chã, 2 de Janeiro de 2014
Nasceu o G. e nós pudemos, à nossa 

maneira, fazer parte. Foi comovente, e a 
recordação perdurará. Tudo o resto fica 
guardado, por enquanto, na parte mais 
espúria deste diário, à espera que também 
sobre isso ocorram o tempo e a memória. 
Levei o Melville a casa dos Márcios, para 
interagir com a congénere local, Maria de 
sua graça. E, então, eles interagiram: ela 
pondo-o na ordem e ele arriscando mano-
bras de sedução cada vez mais ousadas, 
ela perseguindo-o e ralhando-lhe com au-
toridade e vigor e ele acantonando-se de-
baixo da carrinha do anfitrião, tremendo. 
Dizem que os animais de estimação imi-
tam os donos e, aparentemente, é verdade. 
Mas como é que este cão teve acesso à 
biografia da minha adolescência?
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enfermeirA preSente
QuArtAS-feirAS

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

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

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

1 mont-royal est, mtl, 514-284-1865
(por baixo da clinica luso)
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A bruxaria destrói olhares, amizades a até a sua própria saúde. As pessoas possuídas por uma bruxaria não acreditam em nada, 
nem em ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. São pessoas 

que foram enganadas e que não confiam em nada. São pessoas que foram enganadas por 
bruxos e por 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 

A minha filha teve 
ideias suicidárias 
por mais de um 
ano. A razão princi-
pal foi uma separa-
ção que lhe partiu o 
coração.

Andámos muito 
preocupados.

Graças a Deus ela esrtá agora a recu-
perar gradualmente e a paz volto ao 
nosso lar.
Obrigado SHAMAN pelos reus con-
celhos. 

BRENDA

Tinha um casa-
mento feliz.De-
pois descobri  
que o meu mari-
do me traíu com 
a minha melhor 
amiga.
Foi a maior trai-
ção da minha 
vida.
Perdi o meu ma-

rido e a minha amiga.
Caí em depressão e queria ma-
tar-me. Obrigado por me teres 
devolvido a vida. 

DORAL TRAVERSE

Meu filho está fu-
gindo de tudo o que 
é perigo.
Caíu no mundo da 
droga e estava a 
destruir-se dia-a-
-dia.

Agora esse com-
portamento desapa-
receu da sua perso-

nalidade.
Voltou a ser o mesmo que era 
dantes,voltou para o colégio e vai 
muito bem nos estudos. 

Sua mãe.

Celebrando meu 
casamento com 
o meu marido 
depois de sofrer 
e lutar com si-
tuações muito 
difíceis.

Tudo porque 
uma terceira pessoa usou um 
guru africano para destruír a nos-
sa relação.

Agora estamos reunidos e muito 
felizes. 

FATIMA L. 

Trabalhei toda a minha vida e a felici-
dade e a prosperidade eram os meus 
parceiros. Mas nos últimos tres anos 
todos os meus haveres foram por àgua 
abaixo.Vivia só para pagar as minhas 
dívidas. Na minha primeira consulta 
descobri a razão e vi o meu inimigo. 
Obrigado SHAMAN por me teres livra-

do de todo o negativismo. 
JESUS JOA. 

A minha saúde começou a deteriorar-se 
lentamente,ao ponto de não puder andar. 
Tudo corria mal,incluindo minha esposa 
que me abandonou.Sentia-me tão só,e todo 

o tempo que passava na minha casa em Cote des 
Neiges era muito triste.Um dia ,um amigo reco-
mendou-me o SHAMAN INDIO,e fui vê-lo logo. Es-
tá-me a tratar há já algum tempo,e graças a ele,jã 
consigo andar. Melhor ainda,já recuperei a minha 
esposa. Pensar que tudo isto foi resultado de uma 
bruxaria que me rogaram. No entanto, tudo isto de-
sapareceu e agora somos imensamente felizes. 

ANGEL GONZALEZ

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

Tinhamos muitas esperanças de pros-
peridade, quando mudámos para La-
val, Canadá. Tudo começou bem, mas 
2 meses depois de ter mudado, a minha 
mulher começou a comportar-se de 

uma maneira muito esquesita,ao ponto de querer 
regressar, mas sózinha,que era ainda pior. Consul-
tei o SHAMAN INDIO,para inquerir no que se estava 
passando. Aí me apercebi que estava fazendo ri-
tuais para destruír o nosso lar. Imediatamente pedi 
ao SHAMAN INDIO que me ajudasse.Agora somos 
de novo muito felizes,unidos, e mais que abençoa-
dos. Obrigado senhor SHAMAN.

ALBERTO E ESPOSA

Atraio, amarro 
e submeto o 

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

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

A minha filha casou à dois anos e era 
tudo ilusões e felicidade, but o seu ma-
rido começou a sentir a sua rejeição, ao 
ponto de lhe pedir de se afastar de casa.
Obrigado SHAMAN pela limpeza espiri-

tual.
Agora ela e o marido viram a verdade e 

já estão a planear o seu primeiro bébé. 
IRA

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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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

681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

ASSociAÇÕeS e cluBeS

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

centroS

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

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

igrejAS
Igreja Baptista Portuguesa  T.:514.577.5150
Missão Santa Cruz          T.:514.844.1011
Missão de Nª Sª de Fátima  T.:450.687.4035

CâMBIO DO DóLAR CANADIANO
4 DE FEVEREIRO DE 2014
1 EURO = CAD 1.508300

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

mercearia 
portuguesa

rs plOmbErIE
7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito 
Tel.: 514.725.6531

ImpérIO
1292 Jarry

Tel.: 514.721.5665

111 St-Paul E. 
Tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

www.solmar-montreal.com

trADuÇÕEs
sANDy mArtINs
TEL.: 514.943.7907

trANspOrtEs 
bENtO cOstA

Tel.: 514.946.1988

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

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

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

AgÊnciAS
de ViAgenS

bAncoS e 
SerViçoS 

finAnceiroS

cAIxA pOrtuguEsA
4244 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

cAnAlizAdor

conStrução

sOlutIONs
AlumINIum A.s. INc

Fabricação e instalação
corrimões e escadas de

alumínio, varandas     
Tel.: 514.467.0044

contAbiliStAS

ANíbAl AfONsO
c.g.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
Tel.: 514.817.2451

dentiStAS

Dr. tHuy trAN
4270 St-Laurent

Tel.: 514.499.1624 #209

eletricidAde

ElEctrO-lusO
225 Gounod

Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

fArmáciAS

fArmácIA
lOuIsE 

DADAsHzADEH
13 Rua Rachel O

Tel.: 514-288-4864
Entrega gratuita

AgÊnciAS
funerAiS

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlVEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

importAdoreS

merceAriAS

mErcEArIA
sá E fIlHOs
4701 St-Urbain

Tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

me. lucIEN 
bErNArDO

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

me. EDuArDO DIAs
4270 St-Laurent #200

Tel.: 514.985.2411

monumentoS

notárioS

reStAurAnteS

cONfOrt
4057 Boul. St-Laurent            

Tel.: 514.987.7666

rOyAl lAtINO INc
175 Mont-Royal Est
Tel.: 514.849.1153

lIsbOA
355 rua Rachel Este
Tel.: 514.844.3054

trAduçõeS trAnSporteS

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

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

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

$799,000 NEgOcIáVEl

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

VENDIDO

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 

com dois anos. 
goodyear Nordic 

p195-65r15.
bom e barato 
514-571-1924

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

Mercearia Portuguesa 
à venda na rua 

Guizot em Villeray 
(Caso de doença).

514-385-1060

Vende-Se

VENDE-sE
NOVO NO mErcADO

transport bento costa
Pequena companhia para 
tirar a neve “déneigement” 
no plateau com a sua clien-
tela.

514-946-1988

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

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

M E M O R A N D U M
7º ano de saudade

jOsé mElO AlExANDrE
faleceu no dia 7 de fevereiro de 2007

Querido José sempre foste um 
bom marido, um bom pai e um 
bom avô. Já faz 7 anos que 
nos deixaste, mas, estás sem-
pre conosco e continuará para 
o resto das nossas vidas

com muitas saudades
a tua esposa, filhos e netosgrANDE VIDENtE, méDIO, DONs ExtrAOrDINárIOs 

Senhor mori
Com 30 anos de experiência de eficacidade do 
meu trabalho, posso-vos ajudar a resolver os vos-
sos problemas. Trabalho, amor, afeição, fidelidade 
absoluta no casal, carta de condução, atrair clien-
tes, sorte para encontrar trabalho, tratar impotência 
sexual, proteção familiar contra perigos, feitiços, ál-
cool, curandeiro, sorte no jogo, etc. Com o senhor 
Mori trabalho sério e eficaz, resultado surpreenden-
tes. Garantia numa semana. Posso me deslocar.

pAgAmENtO DEpOIs DO rEsultADO
tel.: 438-995-5321

Informe-se sobre o guia do 
consumidor dando visibilidade 
ao seu negócio por um preço 

modesto, no jornal e no
nosso site web. 

514-284-1813

jArDINs
DEs bEAux-rêVEs

Companhia paisagista pro-
cura homens com 5 anos 
de experiência para traba-
lhar em “Pavé-uni” assim 
como artesão em pedra na-
tural. Bom salário.

514-554-0213 ou
450-641-7389

† †

† jEAN-guy bOucHArD
Faleceu em Montreal no dia 31 de fe-
vereiro de 2014, o Sr. Jean-Guy Bou-
chard, com 73 anos de idade. 
Deixa na dor sua esposa a Sra. Alber-
tinha Reis, seus filhos Daniel, Martin, 
Bruce e Joshua. Seus netos (as) Emi-
lie, Isabelle, Cloe, Kristopher, Maltis e 
Kelly-Ann, 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 03 de 
fevereiro às 11h na igreja Ste. Ambroise. Foi a sepultar 
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.

cArlOs AlbErtO cOrDEIrO
Faleceu em Montreal com 68 anos de 
idade o Sr. Carlos Alberto Cordeiro, na-
tural da Ribeira Seca, Ribeira Grande, 
São Miguel, Açores. 
Deixa na dor sua esposa Maria da Glo-
ria de Oliveira, suas filhas Ana Cristina, 
Fátima (Carlos Ferreira) Paula, Sonia 
(Karine) seus netos/as Caroline, Ja-
son, Rachael, Brandon, Lina, Amélia, 
Ricardo e Vanessa, sua irmã Teresa, 
cunhados/as, 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
O velório terá lugar amanhã, quinta-feira dia 06 de fe-
vereiro das 14h às 17h e das 19h00 às 22h00.
O funeral será na sexta-feira dia 7 às 10h00 na igreja 
Santa Cruz. A missa do setimo dia será domingo 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 fú-
nebres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem-Hajam.

ArmINDO DE mAtOs
Faleceu em Laval no dia 1 de fevereiro de 2014, O Sr. 
Armindo de Matos com 69 anos de idade, natural de 
Porto-de-Mós, Portugal.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
2159, boul. saint martin este, laval
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino martins
O funeral realiza-se hoje, quarta-feira, dia 5 de fevereiro 
de 2014 às 10h00 na igreja Nossa Senhora de Fátima 
em Laval. Irá a sepultar no Musoléu St. Martin.
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.

Procura-se pessoa com 
minimo de 5 anos de ex-
periência em “Pavé-uni” e 
asfalto com carta de condu-
ção na “Rive-Sud”.

514-213-6539

Vende-Se

empregoS
mIlE-END

Precisa-se de pessoa com 
experência na grelha.

514-277-7676
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o MêS DA hiSTóriA
DoS prEToS no QUEbEQUE

O Mês da História dos Pretos no 
Quebeque aparece-nos todos 

os meses de fevereiro sublinhando 
desde há 20 anos a contribuição das 
comunidades negras no desenvolvi-
mento cultural e socioeconómico da 
nossa sociedade quebequense.
Foi sábado à noite, dia 1 de feverei-

ro, que na Astral foi apresentado um 
supremo espetáculo pelo segundo ano 
consecutivo. Foi uma representação 
teatral de humor onde a comediante 

Dorothy Rhau pela segunda vez apre-
sentou uma noite muito interessante e 
fez-se acompanhar por alguns amigos 
tais como François Massicote, a can-
tora Kim Richardson, o cantor Gardy 
Fury e os “deux gars du 16h” Jocelyn 
Lebeau et Martin Proulx, do programa 
na Télé-Québec, onde nos ofereceram 
a sua visão de “Vivre Icitte” ou seja Vi-
ver Aqui, versão 100% puro cacau. A 
DJ Sandy Duperval encarregou-se de 
eletrificar a sala antes, durante e depois 
do espetáculo.

Nascida em Montreal, esta mulher de 
origem haitiana, Dorothy Rhau, diver-
te-se a contar: “quando eu era pequeni-
na, na escola, eu só tinha uma amiga. 
Um dia compreendi que ela era daltó-
nica, não distinguia as cores”. Muitas 
histórias com bastante humor foram 
projetadas. 
Tendo um enorme coração e sendo 

multifacetada, ela pode atacar temas 
rindo-se das múltiplas diferenças entre 
os pretos e os quebequenses. É que isto 
de ser 100% quebequense e filha de 
pais imigrantes, com cor de pele dife-
rente, mulher tigre, tendo superstições 
ligadas à religião…não são fáceis. Ela 

contou-nos a sua vivência em casa, na 
escola, com as amigas e como ela que-
ria ser diferente.
Na sala, havia uma mistura de pre-

tos, brancos, árabes e chineses. A sala 
da Astral estava cheia de espectadores 
que já conheciam os artistas e que se 
queriam rir um pouco. Dorothy Rhau 
afirmou ter um público o mais multi-
cultural nesta cidade de Montreal. O 
espetáculo foi uma ocasião de falar das 
diferenças culturais e de se poder rir à 
vontade. Valeu a pena.

CoiSAS Do CoriSCo

CRóNICA JURIDICA

Saber é poder: a importância da saber as leis
daqui por me. elizabeth da Silva, notária

Como deve ser do vosso conheci-
mento, o incêndio que aconte-

ceu na residência dos idosos é uma 
tragédia que ninguém tem o con-
trolo, ou talvez sim, mas custa mais 
caro, como é uso de dizer.
E sim, é verdade custa mais caro, 

mas é incompreensível no Canadá que 
se construam casas de madeira e não 
se incluem os célebres isguichos au-
tomáticos de incêndio. Mas isto é um 
assunto que está na lista muito depois 
da carta das religiões, morrer queima-
do como um tissão ao lado de um dou-
tor que trata bem de um doente mas 
que tem uma religião que ele acredita, 
a carta é, ou parece, mais importante.

Falando de religião, eu digo desde já 
que sou católico mas não praticante... 
um pouco, va lá... mas minha amiga 
Marcelina, ela sim é praticante, mas 
passou-se uma coisa no seu dia-a-dia 
que fez que no dia que a encontrei no 
Plateau, ela estava levada do diabo. 

Ola Marcelina (dei este nome fitício 
para não ofender ninguém), como es-
tás..?
Nem me fales... Diz-me ela... Então 

aquele “cara de chaprão”, a Marce-
lina é Açoriana, ela usa estes termos 
castisços dos Açores, não vá todos os 
domingos à missa, e passa na frente da 
minha porta e não entra. 
Antes ele telefonava-me para me 

cumprimentar, pensava eu. Mas, o que 
ele queria era os meus contactos pra 
coisinhas que lhe amanhava pra sua 
mãe, umas carninhas de vitela, uns 

hamburgueses; fiquei doen-
te, não lhe dou mais estas 
coisinhas, ele passa na mi-
nha rua e troca de passeio 
pra não me encontrar.
Marcelina, há muitos hu-

manos que vão à missa ou 
a outras manifestações de 
religiões, não pra serem 
boas almas mas sim por-
que têm medo de morrer e 
irem pró inferno... Cala-te 
boca, fala rapaz...

Os nossos leitores devem saber 
que na província do Quebeque..

1-A lei obriga cada pessoa a ter o seu 
próprio testamento e não  um testamen-
to por casal;
2-Na provincia do Quebeque, temos 

a possiblidade de deixar por testamen-
to os nossos bens a quem quisermos, 
não há nenhuma obrigação, como em 
Portugal de os deixar ao cônjuge e aos 
filhos, no momento de uma primeira 
morte;
3-Sem testamento a lei  determina 

quem vai herdar seus bens, podem ser 
familiares que não conheciam ou que 
não viram há muitos anos.  

4-Sem testamento mesmo casado, não 
importa o número de anos, segundo o 
Código civil do Quebec, o seu cônjuge 
vai receber sómente um terço dos seus 
bens. Se tiver filhos, eles recebem dois 
tercos. Esta situação pode deixar o côn-

juge numa situação económica difícil, 
ainda mais se os filhos são menores;
5-Se estiver na situação do artigo (4) 

e com filhos que querem renunciar à 
successão do pai ou da mãe, o custo 
dos documentos necessários são muito 
mais caros do que o custo do testamen-
to feito inicialmente, SEM CONTAR 
COM AS CONSEQUÊNCIAS E IM-
PLICAÇÕES FISCAIS que esta situa-

ção pode causar. 
6-A pesssoa que faleceu é considera-

da ter vendido os seus bens no dia da 
sua morte. Exemplo de consequências 
fiscais: a pessoa que faleceu possui 
uma propriedade de rendimento há 10 
anos. Ela vai ter que pagar os impostos 
respetivos como se tivesse  vendido a 
propriedade no dia  da sua morte (gan-
ho de capital) . A notar que é possivel 
atrazar este pagamento de impostos, se 
houver transferência entre conjuges. 
7-Sem testamento  se o casal  não tem  

filhos , o conjuge que sobrevive só re-
cebe 2/3 e  1/3  dos bens vai  para os 
pais do felecido;
8- Sem testamento se está a viver com 

uma pessoa sem estar casado não im-
porta o número de anos , ela não pode 
herdar o seus bens. Os herdeiros vão 
ser determinados  pela lei. Isto pode 
deixar o conjuge numa situação finan-
ceira muito dificil .
9-Sem testamento os herdeiros são to-

dos considerados liquidadores (pessoa 
que resolve a successão). Pode não ser 
o ideal porque, podem  ser muitos ou 
vivem fora da província, e por vezes  
não têem as competências ou tempo 
para se ocupar da successão. 
10- Financeiramento, é muito mais 

caro morrer sem deixar testamento, 
pois não só existem implicações fiscais 
que podem ser enormes, como também 
o custo dos documentos que têm de ser 
preparados para compensar o facto de 
não haver testamento. Não há econo-
mias e são inúmeros os problemas.
Um testamento não faz morrer, só fa-

cilita e poupa dinheiro, tempo e proble-
mas à sua familia. Não espere. 
A vida é muito frágil. 
Na próxima crónica trateremos das 

avantagems de ter um testamento 
notarial. Para mais informações con-
tacte Me. Elizabeth da Silva, notária.  
Telefone: 514-481-4678. Escritórios 
em Laval e Blainville.

José de Sousa

Natércia Rodrigues
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Portugalíssimo produtora: 
rosa

Velosa

linhA AbertA: 514.483.2362

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

rosavelosa1@gmail.com

contActo publicitário: 
514.366.2888

ROSTOS, OLHARES E IDENTIDADE

MANUEL CARVALHO E JOAQUINA PIRES

AINDA Há HISTóRIAS DE AMOR

MAnUElA grilo

No rosto sereno da nossa entrevistada, que tão 
amavelmente nos recebeu em sua casa, lo-

calizada no Bairro Português,  transparece um 
halo de fragilidade que mais faz ressaltar a ter-
nura do olhar. Mas logo o timbre determinado 
da voz desmente a primeira impressão. Afinal, 
a mulher que está à nossa frente ainda alberga 
no peito os germes da reconhecida tenacidade 
das gentes serranas, ou não tivesse ela nascido 
lá para as faldas da Serra da Estrela, na idílica 
aldeia de Casegas,  no concelho da Covilhã.
«Chamo-me  Maria Manuela Soares Grilo», apre-

senta-se. «Tenho 52 anos, cheguei ao Canadá em 
1967, no mês de Abril. Tenho dois rapazes, o Julien 
que vai fazer 20 anos e o James com 17.» 
 Passados tantos anos, ainda guarda, pelos sótãos 

da memória, indeléveis recordações da viagem  e 
das primeiras impressões da chegada. 
«Vim com os meus pais e os meus dois irmãos, 

foram os meus padrinhos que nos fizeram a carta 
de chamada. Lembro-me de ter medo de entrar no 
avião, de ver a minha mãe a chorar,  do frio, das 
saudades da minha aldeia que amo tanto. As casas 
eram muito diferentes das de lá, com as escadas por 
fora, foi um choque. Depois, estar sozinha em casa 
com os meus irmãos, porque os meus pais tinham 
de ir trabalhar, isso também nunca mais esqueci. O 
pai arranjou emprego como mecânico de automó-
veis numa oficina de portugueses, aqui no Bairro,  
e a minha mãe sempre trabalhou nas fábricas, não 
podiam ficar em casa a fazer-nos companhia.»
Como era regra geral naqueles tempos, o Bairro 

Português era o regaço generoso que a todos acolhia 
e protegia. 
«Fomos viver para a Hôtel de Ville, entre a Prince 

Arthur e a Pine, era uma rua onde só havia portu-
gueses, são pessoas que ainda hoje vejo e com quem 
me dou. Ficámos lá dois anos, depois fomos para 
a rua Coloniale, onde estivemos até que o meu pai 
comprou esta casa, aqui na Avenue de l’Esplanade.»
O seu percurso escolar não diferiu muito do da 

maioria das crianças portuguesa de época. Para 
principiar, frequentou a escola primária inglesa, a 
Our Lady of Mont-Royal. «Gostei porque as crian-
ças eram quase todas portuguesas. Estava na mesma 
classe que o meu irmão mais velho porque só temos 

uma diferença de dez meses e muitos dos pais das 
outras crianças eram amigos dos meus, alguns eram 
da nossa região, confesso que adorei.»  
Complementarmente, a escola portuguesa dos sá-

bados e a catequese preencheram boa parte das suas 
actividades da infância. Fez ainda parte dum rancho 
folclórico ribatejano, extinto há muitos anos,  dirigi-
do por Manuel Ferreira, um taxista apaixonado pelo 
folclore.

«Ensaiávamos na casa dele, ainda chegámos a ir à 
Expo e à televisão. Acompanhava também a minha 
mãe e a minha avó que sempre estiveram muito li-
gadas às actividades da igreja. Ainda agora, muitos 
dos meus amigos são desse tempo.»
Nos anos da adolescente, a  tradicional vigilância 

dos pais portugueses era asa tutelar contra as tenta-
ções do mundo exterior, geralmente visto como uma 
ameaça à coesão dos valores tradicionais.
«O meu pai era muito protector, eu nem  tinha di-

reito de ir, aos domingos, aos bailes do Clube Portu-
gal, ao contrário dos meus irmãos que tinham muita 
mais liberdade.»
Terminado  o ensino secundário na D’Arcy McGee, 

ingressou no Collège Dawson  onde tirou um curso 
de assistente social.
Depois dos estágios de fim de curso,  rapidamente  

se apercebeu não ser aquela a carreira que lhe in-
teressava. A sua sensibilidade não lhe permitia um 
distanciamento adequado às circunstâncias e via-se 
envolvida com demasiada facilidade nos problemas 
dos utentes.
«O hospital Royal Victoria ofereceu-me um con-

trato de três anos para fazer um estudo, ligado à Mc-
Gill University, sobre os primeiros medicamentos 
que apareceram para o tratamento da sida. Ia a casa 
dos doentes, vários deles de origem portuguesa, e 
sabia que a maior parte não iria viver muito tempo. 
Felizmente que com os novos medicamentos que se 
descobriram, alguns ainda estão vivos. Eu conhe-
cia as famílias deles, muitas vezes tinha de guardar 
segredo sobre o estado dos filhos, era uma situação 
muito difícil de suportar e fez-me compreender que 
não era aquela a minha vocação.
Enquanto estudante, trabalhei numa farmácia, a 

Singer Pharmacy, ali na Mont-Royal, onde aprendi 
muito e tirei vários cursos, o que me permitiu mais 
tarde  encontrar emprego, como técnica de farmá-
cia, na Pharmaprix, onde me mantenho até hoje.»
Esta nova orientação da sua carreira permitiu-lhe 

viajar, participar em congressos, inclusive acompa-
nhou uma equipa de propaganda médica a Portugal 
para divulgação dos novos medicamentos para o 
tratamento da sida.
O casamento, aos 26 anos com um rapaz de origem 

portuguesa, que conhecia desde a infância, foi de 
pouca duração. Ainda agora a aflige a ansiedade que 
sentiu, com receio de desapontar a família. Os tem-
pos ainda não estavam maduras para a transgressão 
dos valores tradicionais trazidos na bagagem de 
Portugal, o casamento era para a vida, dogma in-
questionável,  estava inscrito no código genético.
«Os meus pais eram muito conservadores, não es-

tavam preparados, quando me separei, arrendei um 
apartamento sem lhes dizer nada, tinha medo de 
magoá-los e de os desapontar.»  Serenada a situa-
ção, mais tarde voltou a casar com um québécois, 
pai dos seus filhos, de quem se divorciou há alguns 
anos mas com quem mantém uma sadia relação de 
amizade. A família já encarou com melhores olhos 
a nova separação, lentamente, sub-repticiamente, a 
vida vai desbravando novos caminhos renovadores 
das mentalidades.
«Há anos que estamos separados mas ele ainda 

vem aqui a casa, vem cá jantar quando quer, ainda 
passa o Natal com  a minha mãe e os meus tios, to-
dos gostam muito dele e ele também não quer que-
brar os laços, por causa dos filhos mas igualmente 
porque sempre quis ter uma família que não teve 
em criança.
Os meus filhos também foram à escola portuguesa 

mas normalmente comigo falam em inglês. Com o 
pai falam inglês e francês.  Com os avós e com a 
restante família é que se esforçam por falar portu-
guês. Quando vão a Portugal, e precisam de comu-
nicar com os primos, reconhecem que afinal valeu 
a pena o esforço para aprender a língua, sentem-se 
muito orgulhosos.
Uma das razões porque eu nunca me afastei do 

Bairro foi por querer que os meus filhos não esque-
cessem as raízes portuguesas. Quis que ficassem 
perto dos meus pais, da família. Foi a minha avó 
materna, que veio para o Canadá mais tarde, que 
os ajudou a criar. Falava-lhes em português, conta-
va-lhes histórias na nossa aldeia, foi muito impor-
tante na vida deles. Quando há festas, trazem cá os 
amigos québécois que adoram ver as procissões, a 
Nossa Senhora do Monte, o Espírito Santo, o San-
to Cristo, gostam de comer todas aquelas coisas, as 
espetadas, as malassadas, as bifanas, são doidos por 
aquilo.»
Os filhos já criados, a entrar na idade de deitar con-

tas à vida  e de fazer balanços, confessa que ainda 
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muitas dúvidas lhe bailam na cabeça, sem grandes 
respostas conclusivas para a sua definição identitá-
ria.
«Aqui há alguns dias estava a conversar com algu-

mas amigas e uma delas disse-me que, antigamente, 
quando visitava outro país dizia, com muito orgu-
lho,  que era do Québec mas na última viagem deu 
consigo a dizer: I’m canadian. Dizia ela que uma 
das razões porque, anteriormente, gostava de viver 
no Québec era por ser a única província onde podia 
dar uma educação trilingue aos filhos mas, com tan-
ta mudança, esse orgulho começava a desaparecer. 
Acho que comigo está a acontecer o mesmo, o meu 
orgulho era os meus filhos falarem francês, inglês 
e português, quando iam a Portugal. Mas já estou a 
ficar cansada com tantas lutas políticas à volta das 
línguas, aqui no Québec. Penso que da próxima vez 
que for passar férias a qualquer lado também direi 
que sou canadian.»
Chegava a oportunidade de aflorar os problemas 

que afectam a Comunidade Portuguesa em geral. 
Ninguém como ela está tão bem posicionada para 
identificar certas mazelas e carências existentes, ge-
ralmente negligenciadas, ou até mesmo escamotea-
das, nos debates que por vezes se organizam aí pela 
Comunidade e que geralmente se detêm na enuncia-
ção de lugares-comuns, sem coragem para explorar 
e aprofundar  temas mais delicados.
Na farmácia onde trabalha presentemente exis-

te um banco de distribuição de metadona para to-
xicodependentes. A princípio, nota-se também na 
nossa entrevistada uma certa relutância em aflorar 
o assunto. Fixa os olhos no tecto, passa a mão pe-
los cabelos, a medir o peso das palavras. Talvez por 
obrigação de sigilo profissional, talvez por receio 
de ferir susceptibilidades. Por fim, morde os lábios, 
decide-se a levantar a ponta do véu.
«Temos vários toxicodependentes de origem por-

tuguesa. Nalguns casos, os pais não sabem a gravi-
dade do problema dos filhos ou, então fingem que 
não sabem, tentam esconder as coisas. É uma situa-
ção que afecta muitas famílias portuguesas, aqui em 
Montreal. Há pessoas de setenta, oitenta anos, que 
ainda têm os filhos de quarenta e tal anos lá em casa 
e são vítimas duma situação que não sabem como 
resolver por falta de informação e, sobretudo, por 
vergonha.» Cala-se, outra vez, torna a morder os lá-
bios. «É muito complicado.»
Há outra preocupação que também a atormenta, 

principalmente agora que a geração pioneira está a 
envelhecer e a requerer maiores cuidados e apoios.
«Há dias, eu e o meu filho mais velho estivemos 

a falar das pessoas idosas, veio à baila a situação 
da minha mãe e de muitas das suas amigas que co-
meçam a envelhecer. É uma preocupação para os 
filhos.  Elas não querem ir para um Foyer qualquer, 
com uma comida de que não gostam, ao cuidado 
de pessoas com uma mentalidade diferente da deles, 
não se sentem lá bem. Como é possível que a Comu-
nidade Portuguesa ainda não tenha um Centro para 
pessoas idosas? É triste! O meu filho mais velho 
admira-se que com tantos portugueses cá, com tanta 
gente com a formação profissional necessária, ainda 
não se tenha criado um estabelecimento do género 
aqui no Bairro, perto da igreja. Os amigos falam-lhe 
dos lares para idosos dos italianos,  dos polacos,  de 
muitas outras etnias,  onde os avós se sentem bem 
tratados e acarinhados pelo pessoal que fala a sua 
língua e compreendem as suas necessidades. É tal 

a sua preocupação, talvez por causa da avó, que 
até me sugeriu que comprássemos um prédio e que 
abríssemos um lar, pensa que isso poderia fazer uma 
diferença e servir de exemplo.»
A comoção embarga-lhe a voz. Emudece, uma né-

voa a vogar na placidez do olhar. Inesperadamente, 
com uma sacudidela dos cabelos, arredou tristezas, 
desabrochou num sorriso ternurento: «Isto fez-me 
pensar na minha velhinha.»
Nós a calcular que a conversa se esgotara por ali, 

quando, para grande surpresa nossa, ainda nos esta-
va reservado o privilégio de escutar uma bela histó-
ria de Amor que foi a chave de ouro para fechar o 
nosso encontro. 
Como preâmbulo, poderemos principiar assim: 

quis, em  já lonquínquo dia,  o destino entrecruzar 
a vida de uma mulher de belos olhos azuis, que ar-
rastava a sua indigência pelo Bairro Português, com 
a vida em flor de uma jovem de origem portuguesa 
que se condoeu, até à raiz da compaixão, da sua tris-
te condição. Mas será melhor  tudo ouvir  pela boca 
da nossa entrevistada:
«Chama-se Gertrude, é de origem sueca, tem agora 

92 anos mas ainda é uma senhora muito engraça-
da, com uns olhos azuis lindos, lindos, e uma pele  
muito branca. Era uma senhora que andava, por aí, 
na rua, eu era, então, muito nova, tinha 20 anos, e 
um dia entrou na farmácia do mister Singer, onde 
eu trabalhava, a chorar porque alguém lhe tinha 
roubado qualquer coisa. Não tinha domicílio, não 
tinha nada e, para a acalmar, disse-lhe para me ir 
ver, todas as manhã, que nós dávamos-lhe um café 
e uma sandes. Ela assim fez, durante muito tempo, 
até ao dia em que caiu e teve de ser hospitalizada 
no hospital Royal Victoria. A partir daí, procurei, 
por muitos lados, um lar que a recebesse até que, 
quando teve alta, consegui interná-la no Foyer Ma-
noir L’Âge d’Or, onde agora se encontra. Sou ainda 
a responsável por ela, às vezes vou lá vê-la e, uma 
ou duas vezes por mês, o senhor que é o distribuidor 
da Pharmaprix vai buscá-la ao Foyer. Passa o dia 
inteiro por ali, ao pé de mim, dou-lhe algum dinhei-
ro, faz as compras dela, passeia e à noite o senhor 
leva-a de volta ao Foyer. Ainda agora se lembra das 
cantigas que eu lhe cantava, recorda-se dos nomes 
dos meus amigos, é muito gira.» 
O sorriso, contagiante, continuava a enfeitar-lhe os 

lábios. Até a tarde soalheira de inverno, que nos es-
preitava, sorrateira, pela janela, sorria deliciada,  de 
ouvido à escuta, sem pressa de partir. 
É que histórias destas não se ouvem todos os 

dias.

A ChAMADA 
gUErrA SUprESSivA

José da Conceição

Já tentei esquecer, mas não consigo!... sei que 
já lá vão mais de quarenta anos, mas ainda 

existem vagas imagens virtuais que circulam 
no meu sub consciente, que por vezes me vêm 
roubar o sono durante a noite, ao lembrar-me 
daquela selva lá longe no meio do nada. 
Naquele calor intenso da eis Africa portuguesa, 

com o nome de Guiné onde perdi os dois melho-
res anos da minha vida, devido ao facto de a ter 
arriscado, vinte quatro horas sobre vinte e quatro, 
a maior revolta que sinto dentro de mim, é quando 
recordo aqueles meus companheiros, que deixaram 
lá as vidas, e sobre tudo aqueles jovens que saíram 
de lá mutilados, para o resto das suas vidas. 
Quando uma vez a guerra terminada, como grati-

ficação, vieram-nos dizer que aquilo foi uma guer-
ra estúpida, e, tempo perdido. 
Sei que tenho que lhes perdoar!... porque não pos-

so de maneira nenhuma levar os meus inimigos, 
comigo para a cama, mas esquecer, é difícil!...
Porque cada vez que me lembro daquele constan-

te cheiro a pólvora, onde a morte espreitava, por de 
trás de cada árvore e em cada esquina. 
As víboras deslizavam no solo ardente, e os mor-

cegos esvoaçavam no horizonte, as bolounhas in-
festadas de mosquitos, predadores, que buscavam 
as suas vitimas, ao espetarem o ferrão provocavam 
o paludismo, a febre amarela, e outras doenças que 
podiam ser mortais. 
Tínhamos um rio enorme mesmo em frente ao 

quartel, quantas tentações tivemos de dar um mer-
gulho para nos refrescarmos, mas infelizmente era 
impossível, esse rio estava infestado de crocodi-
los, chegou haver alguns mais aventureiros, que a 
mandavam umas granadas para a água, e os croco-
dilos fugiam, e então aí já podiam nadar, mas essa 
prática acabou por ser proibida pelo comandante, 
devido ao facto que saía muito caro ao governo em 
granadas. 
De tempos a tempos, ouvia-se um tiro ali e aco-

lá, ao longe ouvia-se um barulho ensurdecedor da 
explosão de uma mina, pisada por um animal er-
rante, ou por uma viatura que passava na picada, 
de vez em quando éramos flagelados por mísseis 
teleguiados.
Naquela parte do Mundo, a água era rara, e a bi-

charada era quem predominava.
Os animais matavam para comer, os homens ma-

tavam para sobreviver e os inocentes morriam sem 
compreender, os homens voltaram à idade da pré 
história, ao abismo da incerteza!...
Lembro dois soldados refugiarem-se do sol ar-

dente, à sombra de um jipe ali parado, tentando 
afogar a nostalgia numa garrafa de cerveja, e a fa-
zerem a contagem dos dias e dos meses que fal-
tavam para terminar a comissão daquela guerra 
ensanguentada.
Depois da contagem feita, e ao depararem que o 

tempo que faltava ainda era muito longo e que ti-
nham mais probabilidades de lá ficar, do que de 
voltar, havia sempre uma lágrima atrevida que os 
traía, ou um soluço que se confundia, ao engolir 
mais um trago de cerveja. 
Mas com raio, um homem, não chora!... é impos-

sível chorar!... e muito menos um soldado!... 
Um soldado que não sente a honra de defender 

a sua Pátria, porque está em terras alheias, a de-
fender o interesse dos capitalistas, do nosso antigo 
regime fascista.
Sim, um desses dois soldados era eu!... 
E não tenho vergonha de o dizer, que chorei!...
Chorei lágrimas de raiva e de vergonha, por 

ter arriscado a vida, a defender um sistema que 
não tem aceitação em qualquer parte do Mun-
do.
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Miguel Félix

porTUgAl noS 
jogoS DE SóChi 2014

Nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sóchi, que terão 
lugar do 7 de fevereiro ao 23 de fevereiro, Portugal 

terá uma delegação presente nas competições. É verda-
de, que a delagação portuguesa é pequena e é no do-
minio do esqui. É composta de dois luso-descendantes, 
que são Camille Dias (Suiça) e Arthur Hanse (França). 
Poderão ser vistos  em acção na segunda semana das 
provas. Eles disputarão a modalidade raínha, nas provas 
de slalom e slalom gigante. Numa entrevista ao Maisfu-
tebol, a jovem de 17 anos, Camille Dias, que reside em 
Leysinj, na Suiça, indica, que mesmo se ela vai poucas 
vezes a Portugal por falta de tempo, não é menos por-
tuguesa declarou: «Sou da Beira Baixa, mas vou pouco 
a Portugal por falta de tempo. O que conheço melhor 
é o futebol, a minha aldeia e o rio Zêzere». A jovem 
atleta tem uma camisola do Benfica, que é assinada pe-
los os jogadores. O seu objectivo pessoal é acabar nos 
30 primeiros das competiçoes. Na mesma entrevista, o 
jovem de 20 anos, Arthur Hanse, esquiador, conta que 
foi o seu padrasto quem lhe deu a ideia de representar 
Portugal. O jovem  indica não ter muita ligação com 
Portugal, mas sente-se bem em representar as suas raí-
zes. O seu objectivo é de terminar nos 40 primeiros. Es-
tes Jogos, que serão na Russia, na cidade de Sóchi, é a 
segunda vez que a Rússia recebe os jogos olimpicos, 
mas os primeiros de Inverno. Os primeiros Jogos olim-
picos na Rússia foram, em 1980, em Moscovo, com os 
Jogos Olímpicos de Verão. Sóchi será a primeira cida-
de subtropical a sediar os Jogos de Inverno, sendo co-
nhecida como destino de verão por causa do seu clima 
moderado. A primeira competição de caráter mundial a 
reunir desportos de inverno foi a Semana Internacional 
de Desportos de Inverno em 1924, em Chamonix (Fran-
ça). Foi em 1926, que o Comité Olímpico Internacional 
attribuiu o estatuto de Jogos Olímpicos àquela compe-
tição. Os Jogos Olímpicos de Inverno eram atribuídos 
ao mesmo país que recebia os Jogos Olímpicos de Ve-
rão, e foi só em 1948, que as duas competições foram 
em  países differentes. Em 1986, a Comité Olímpico 
Internacional decidiu que os dois eventos teriam lugar 
em differentes anos. Para informação, Timor-Leste terá 
também uma delegação presente. E para nós,  luso-ca-
nadianos, o John Tavares estará na equipa de hóquei do 
Canadá. Estes jogos serão os primeiros para este jogo-
dor da NHL, da equipa dos Islanders NY. Bons Jogos, e 
Força a Portugal e aos nossos compatriotas.

SEATTlE SEAhAwkS bATEM DEnvEr
bronCoS E vEnCEM SUpErbowl
pElA priMEirA vEz
Os Seattle Seahawks venceram pela primeira 

vez na sua história o Superbowl, a final do 
campeonato dos Estados Unidos de futebol ame-
ricano, ao baterem no domingo os Denver Bron-
cos por 43-8. A melhor defesa superou o melhor 
ataque.

Os Seahawks, que haviam perdido a final de 2006, 
resolveram, praticamente, o encontro na primeira par-
te, que terminaram a vencer por 22-0. Por seu lado, 
os Denver Broncos, liderados por um desinspirado 
Payton Manning (37 anos), sofreram o quinto desaire 
em sete presenças no Superbowl, não conseguindo 
repetir os triunfos nas duas últimas (1997 e 1998).
A defesa dos Seattle Seahawks maniatou por com-

pleto Payton Manning e os Denver Broncos, garan-
tindo ao conjunto de Washington a primeira vitória 
(43-8) no Superbowl, a final do campeonato dos Es-
tados Unidos de futebol americano (NFL).
No Metlife Stadium, em Nova Jérsia, perante 82529 

espetadores, o ataque recorde da época regular só 
conseguiu os primeiros pontos a acabar o terceiro pe-
ríodo, numa altura em que o jogo tinha “acabado”, 
uma vez que os comandados de Pete Carroll já so-
mavam 36.

A melhor defesa da NFL, liderada pelo polémico 
Richard Sherman, que acabou o jogo de muletas, 
prevaleceu e os Seahawks, que haviam perdido a fi-
nal de 2006, fizeram história, com a segunda vitória 
mais folgada de sempre, “perdendo” apenas para os 
55-10 dos San Francisco 49ers aos mesmos Broncos, 
em 1990.
Pelos Seahawks, cinco jogadores conseguiram tou-

chdowns (Marshawn Lynch, o MVP Malcolm Smith, 
Percy Harvin, Jermaine Kearse e Doug Baldwin), os 
dois últimos após passes de Russell Wilson (comple-
tou 18 de 25, para um total de 206 jardas), o terceiro 

mais novo quarterback a vencer o Superbowl.
Quanto os Broncos, tornaram-se a primeira equipa 

a somar cinco desaires na final da NFL, não conse-
guindo repetir os triunfos das últimas duas presenças 
(1998 e 1999), sendo que, no jogo de Manning, as 
duas interceções “pesaram” mais do que completar 
34 de 49 passes, perfazer 280 jardas e conseguir um 
touchdown.
O jogo correu de feição aos Seahawks e de forma 

desastrosa para os Broncos, logo desde a primeira 
jogada, já que começaram com a bola, mas, após es-
cassos 12 segundos, já perdiam por 2-0, depois de um 
mau passe para Manning, que acabou em “safety”.
Nas duas primeiras jogadas de ataque, a equipa de 

Seattle não conseguiu mais do que dois pontapés, 
convertidos por Steven Hauschka (não falhou ne-
nhum, totalizando 11 pontos), suficientes, porém, 
para liderar por 8-0.
Os Broncos não conseguiam sequer avançar 10 jar-

das e, sobre o final do primeiro período, Kam Chan-
celler intercetou um passe de Manning, jogada que 
viria a dar frutos no início do segundo, com o primei-
ro “touchdown”, de Marshawn Lynch.
Na jogada seguinte, Manning logrou o primei-

ro “first down” da equipa, mas, depois de mais uns 
avanços, sofreu nova interceção, transformada em 

“touchdown” por Malcolm Smith, após uma corrida 
de 69 jardas, numa jogada que o “empurrou” para 
MVP.
Nunca uma equipa recuperara de uma desvantagem 

superior a 10 pontos para vencer o Superbowl e se a 
tarefa já estava quase impossível para os Broncos, 
ainda pior ficou logo na jogada inicial da segunda 
parte, com Percy Harvin a conseguir um espetacular 
retorno de 87 jardas.
Mesmo a vencer por 29-0, os Seahawks não descan-

saram e, depois de “roubarem” a bola a Demaryus 
Thomas, lograram mais um “touchdown”, concreti-
zado por Jermaine Kearse, numa corrida de 23 jar-
das, servido por Russell Wilson.
Em “cima” do final do terceiro quarto, Thomas lo-

grou, finalmente, fazer pontuar os Broncos, com um 
“touchdown”, tendo Welker convertido, de seguida, 
uma jogada de dois pontos.
A diferença caiu para 26 pontos, mas voltou a subir, 

para os 35 finais, já que, no quarto e derradeiro perío-
do, só os Seahawks marcaram, num “touchdown” de 
Doug Baldwin, após passe de Wilson. Um pontapé 
de Hauschka fechou o resultado em 43-8.
Depois da música de Bruno Mars e de os Red Hot 

Chilli Peppers ao intervalo, a festa final foi dos Seat-
tle Seahawks, que venceram o Superbowl XLVIII à 
custa da defesa. Em seu nome, Malcolm Smith foi 
eleito o MVP, o primeiro defesa a consegui-lo desde 
1998.
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1-Penafiel	 50	 28	 13	 11	 4	 29	 16
2-FC	Porto	B	 50	 28	 15	 5	 8	 34	 24
3-Moreirense	 50	 28	 13	 11	 4	 43	 19
4-Benfica	B	 47	 28	 13	 8	 7	 57	 37
5-Portimonense	 46	 28	 14	 4	 10	 41	 35
6-Sporting	B	 46	 28	 14	 4	 10	 41	 35
7-Desp.	Aves	 45	 28	 13	 6	 9	 26	 22
8-Tondela	 43	 28	 12	 7	 9	 32	 27
9-Sp.	Covilhã	 41	 28	 12	 5	 11	 29	 30
10-U.	Madeira	 38	 28	 11	 5	 12	 39	 32
11-Farense	 38	 28	 10	 8	 10	 30	 27
12-Chaves	 37	 28	 10	 7	 11	 32	 42
13-Ac.	Viseu	 36	 28	 10	 6	 12	 28	 24
14-Marítimo	B	 36	 28	 10	 6	 12	 20	 27
15-Leixões	 36	 28	 10	 6	 12	 32	 35
16-SC	Braga	B	 35	 28	 10	 5	 13	 32	 40
17-Feirense	 34	 28	 7	 13	 8	 27	 31
18-Beira-Mar	 34	 28	 9	 7	 12	 31	 34
19-Santa	Clara	 29	 28	 8	 5	 15	 24	 33
20-Trofense	 26	 28	 5	 11	 12	 23	 44
21-UD	Oliveirense	 26	 28	 6	 8	 14	 37	 53
22-Atlético	CP	 23	 28	 5	 8	 15	 20	 40

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

1-Benfica	 40	 17	 12	 4	 1	 32	 13
2-Sporting	 38	 17	 11	 5	 1	 35	 10
3-FC	Porto	 36	 17	 11	 3	 3	 32	 12
4-Nacional	 28	 17	 7	 7	 3	 25	 18
5-Estoril	Praia	 27	 17	 7	 6	 4	 26	 19
6-V.	Guimarães	 26	 17	 8	 2	 7	 18	 15
7-SC	Braga	 23	 17	 7	 2	 8	 22	 20
8-Académica	 22	 17	 6	 4	 7	 12	 20
9-Rio	Ave	 21	 17	 6	 3	 8	 13	 18
10-Marítimo	 20	 17	 5	 5	 7	 25	 30
11-Gil	Vicente	 19	 17	 5	 4	 8	 14	 22
12-V.	Setúbal	 19	 17	 5	 4	 8	 19	 28
13-Arouca	 16	 17	 4	 4	 9	 15	 22
14-Belenenses	 15	 17	 3	 6	 8	 11	 20
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

Estoril Praia 1-1 Arouca
Marítimo 1-0 FC Porto
V. Setúbal 2-0 Rio Ave
Gil Vicente 1-1 Benfica

Belenenses 2-1 SC Braga
Sporting 0-0 Académica

V. Guimarães 1-2 Nacional
Ferreira 05/02 15:00 Olhanense

reSultAdoS

Beira-Mar 0-1 Penafiel
Atlético CP 2-2 Santa Clara
Benfica B 0-0 Desp. Aves

u. Madeira 4-1 Sp. Covilhã
Trofense 0-3 Leixões
Chaves 1-2 Ac. Viseu

UD Oliveirense 4-0 SC Braga B
Feirense 2-0 Tondela

Farense 0-0 Moreirense
FC Porto B 2-0 Marítimo B

Sporting B 3-2 Portimonense

reSultAdoS PróximA jornAdA
Moreirense 07/02  15:00 Benfica B
Sp. Covilhã 08/02  11:00 Feirense

Marítimo B 09/02  6:00 UD Oliveirense
Santa Clara 09/02  9:00 FC Porto B

Penafiel 09/02  10:00 Atlético CP
Tondela 09/02  10:00 Chaves

Portimonense 09/02  10:00 Trofense
Leixões 09/02  10:00 Beira-Mar

Ac. Viseu 09/02  10:00 U. Madeira
SC Braga B 10/02  10:00 Farense

Desp. Aves 10/02  12:00 Sporting B

Nacional 08/02  18:00 Belenenses
V. Setúbal 08/02  20:00 V. Guimarães

Rio Ave 09/02  16:00 Arouca
Olhanense 09/02  16:00 Marítimo

Benfica 09/02  18:00 Sporting
FC Porto 09/02  18:45 P. Ferreira

SC Braga 09/02  20:45 Gil Vicente
Académica 10/02  20:00 Estoril Praia

18ª 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

Rio Ave vs SC Braga  2014-02-13 14:45
FC Porto vs  Benfica         ADIANtADO

MEIAS-FINAIS

piQUé: «gESTo DE ronAlDo
não é nADA DE oUTro MUnDo»
Central do Barcelona 

diz que gostou de ver o 
português ganhar a Bola de 
Ouro.
Gerard Piqué desvaloriza o 

gesto que valeu a expulsão a 
Cristiano Ronaldo no At. Bil-

bao-Real Madrid, assumindo 
assim que não vê motivos para 
um castigo pesado para o por-
tuguês.
«É um lance duvidoso, pelo 

que vi na televisão. Veremos o 
que decide o Comité de Disci-
plina. Eu conheço o Cristiano. 
Põe a mão ali, mas não é nada 
de outro mundo, não é uma 
agressão», disse o jogador do 
Barcelona à «Onda Cero».
Piqué que, numa outra en-

trevista, ao site «JotDown», 
assumiu ter gostado de ver 
Ronaldo conquistar a Bola de 
Ouro. «O mundo pode ter fica-
do surpreendido com as suas 
lágrimas, mas eu não. Gostei 
de ver. Tem fama de duro, de 
estar acima do bem e do mal, 
e foi bom ver aquela reação. 
Aquilo era importante para 
ele. Sofreu muito e conseguiu. 
Gostei», disse o internacio-
nal espanhol, lembrando que 
o português o ajudou muito 
quando ambos estiveram no 
Manchester United.
«O Cristiano é uma máquina 

perfeita, um trabalhador nato 
que quer sempre melhorar. 
Pode rematar com o pé direito, 
o esquerdo, de livre, penálti, 
cabeça. Seria o jogador per-
feito. É o primeiro a ser super 

exigente consigo. No United 
já era assim, queria comer o 
mundo, e o mais surpreenden-
te, aquilo que valorizo mais, 
é que aos 28 anos, e depois 
de ver o Messi ganhar quatro 
Bolas de Ouro, teve a capaci-
dade de resistir. Resistiu men-
talmente. Fico feliz que tenha 
conquistado a Bola de Ouro. 
Merece pela sua trajetória, 
mas Messi é um jogador dis-
tinto, é um talento inato. Tal-
vez não seja tão obsessivo ou 
tão trabalhador quanto Ronal-
do, mas quando tem a bola é 
como se os outros parassem, 
em câmara lenta», acrescentou 
Piqué, quando questionado so-
bre a diferença entre os dois 
melhores jogadores do mundo.
Na entrevista ao site «Jo-

tDown» falou-se também de 
Guardiola. Piqué disse ter 
sido o técnico mais marcante 
da carreira, mas assumiu tam-
bém que a relação entre am-
bos foi «muito intensa» e com 
«momentos bons e momentos 
maus».

olhAnEnSE CoM QUATro
rEForçoS EM pAçoS DE FErrEirA

Giuseppe Galderisi in-
cluiu quatro reforços de 

inverno na convocatória do 
Olhanense para o jogo des-
ta quarta-feira, em Paços de 
Ferreira. São eles Sampirisi, 
Obodo, Paulo Sérgio e Tozé 
Marreco.
Santana, emprestado pelo 

Génova, foi o único reforço 
que não foi chamada, ficando 
em Olhão a recuperar os ín-
dices físicos, dado ter estado 

algum tempo parado devido a 

lesão. Pelos mesmos motivos, 

Celestino e Seric, também não 
são opção.
Lista de convocados: Guar-

da-redes: Ricardo e Belec; De-
fesas: Mladen, Jander, Vitor 
Bastos, Luis Filipe, Diakhite, 
Kroldrup e Sampirisi; Médios: 
Obodo, Pelé, Rui Duarte, Bi-
gazzi, Regula e Lucas Souza; 
Avançados: Femi Balogun, 
Paulo Sérgio, Tozé Marreco, 
Dionisi e Mehmeti

nEyMAr FAlhA jogo CoM rEAl SoCiEDAD
Neymar vai falhar o jogo 

com a Real Sociedad, a 
contar para a primeira mão 
das meias-finais da Taça do 
Rei, que terá lugar nesta 
quarta-feira.
O brasileiro e Oier Olazábal 

são as únicas baixas do Barce-

lona.
O treinador dos catalães, 

Tata Martino, convocou assim 
os 22 jogadores disponíveis. 
Neymar tem uma lesão no tor-
nozelo, da qual ainda recupe-
ra.
Eis os convocados: Valdés, 

Pinto, Montoya, Piqué, Fà-
bregas, Puyol, Xavi, Pedro, 
Iniesta, Alexis, Messi, Mas-
cherano, Bartra, Sergio, 
Song, Jordi Alba, Afellay, 
Tello, Adriano, Dani Alves, 
Isaac Cuenca e Sergi Rober-
to.
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 p j V E D
1-Arsenal 55 24 17 4 3
2-Man. City 53 24 17 2 5
3-Chelsea 53 24 16 5 3
4-Liverpool 47 24 14 5 5
5-Everton 45 24 12 9 3
6-Tottenham 44 24 13 5 6
7-Man. United 40 24 12 4 8
8-Newcastle 37 24 11 4 9
9-Southampton 35 24 9 8 7
10-Aston Villa 27 24 7 6 11
11-Stoke City 25 24 6 7 11
12-Swansea City 24 24 6 6 12
13-Hull City 24 24 6 6 12
14-Sunderland 24 24 6 6 12
15-Norwich City 24 24 6 6 12
16-West Bromwich 23 24 4 11
17-Crystal Palace 23 24 7 2 15
18-West Ham 22 24 5 7 12
19-Cardiff City 21 24 5 6 13
20-Fulham 19 24 6 1 17

Inglaterra
PremIer league

cAmpeonAtoS europeuS - reSultAdoS e clASSificAção

 p j V E D
1-Atlético madrid 57 22 18 3 1
2-barcelona 54 22 17 3 2
3-Real Madrid 54 22 17 3 2
4-Athletic 43 22 13 4 5
5-Villarreal 40 22 12 4 6
6-Real Sociedad 36 22 10 6 6
7-Sevilla 31 22 8 7 7
8-Valencia 28 22 8 4 10
9-Levante 28 22 7 7 8
10-Espanyol 26 22 7 5 10
11-Getafe 25 22 7 4 11
12-Celta de Vigo 25 22 7 4 11
13-Granada 24 22 7 3 12
14-Málaga 24 22 6 6 10
15-Elche 24 22 6 6 10
16-Almería 22 22 6 4 12
17-Osasuna 22 22 6 4 12
18-Valladolid 20 22 4 8 10
19-Rayo Vallecano 17 22 5 2 15
20-Real Betis 14 22 3 5 14

esPanha
lIga BBVa

 p j V E D
1-paris sg 54 23 16 6 1
2-monaco 49 23 14 7 2
3-Lille 41 23 12 5 6
4-Saint-Étienne 40 23 12 4 7
5-Marseille 36 23 10 6 7
6-Lyon 34 23 9 7 7
7-Bordeaux 34 23 9 7 7
8-Nantes 33 23 10 3 10
9-Stade de Reims 33 23 8 9 6
10-Lorient 32 23 9 5 9
11-Bastia 30 22 8 6 8
12-Nice 30 23 9 3 11
13-Toulouse 29 22 7 8 7
14-Montpellier 27 23 5 12 6
15-Rennes 27 23 6 9 8
16-Guingamp 26 23 6 8 9
17-Évian TG 22 23 5 7 11
18-Valenciennes 18 23 4 6 13
19-Sochaux 15 23 3 6 14
20-AC Ajaccio 11 23 1 8 14

França
lIgue 1

 p j V E D
1-juventus 59 22 19 2 1
2-roma 50 21 15 5 1
3-Napoli 44 22 13 5 4
4-Fiorentina 41 22 12 5 5
5-Hellas Verona 35 22 11 2 9
6-Internazionale 33 22 8 9 5
7-Torino 33 22 8 9 5
8-Parma 32 21 8 8 5
9-Lazio 31 22 8 7 7
10-Milan 29 22 7 8 7
11-Atalanta 27 22 8 3 11
12-Genoa 27 22 7 6 9
13-Sampdoria 25 22 6 7 9
14-Cagliari 24 22 5 9 8
15-Udinese 23 22 7 2 13
16-Chievo 18 22 4 6 12
17-Bologna 18 22 3 9 10
18-Livorno 17 22 4 5 13
19-Sassuolo 17 22 4 5 13
20-Catania 15 22 3 6 13

ItálIa
serIe a

Newcastle 0-3 Sunderland
West Ham 2-0 Swansea City

Everton 2-1 Aston Villa
Stoke City 2-1 Man. United

Cardiff City 2-1 Norwich City
Fulham 0-3 Southampton
Hull City 1-1 Tottenham

West Bromwich 1-1 Liverpool
Arsenal 2-0 Crystal Palace

Man. City 0-1 Chelsea

Granada 1-2 Celta de Vigo
Barcelona 2-3 Valencia

Levante 0-0 Rayo Vallecano
Getafe 0-0 Valladolid
Málaga 3-2 Sevilla
Elche 1-0 Almería

Real Betis 2-0 Espanyol
Atlético Madrid 4-0 Real Sociedad

Athletic 1-1 Real Madrid
Villarreal 3-1 Osasuna

Paris SG 2-0 Bordeaux
Lorient 2-2 Monaco

Bastia 3-2 Guingamp
Évian TG 1-1 AC Ajaccio

Stade de Reims 2-4 Montpellier
Saint-Étienne 3-0 Valenciennes

Sochaux 1-0 Nantes
Nice 1-0 Lille

Rennes 2-0 Lyon
Marseille 2-2 Toulouse

Bologna 0-2 Udinese
Cagliari 1-0 Fiorentina

Milan 1-1 Torino
Roma ADI Parma

Atalanta 3-0 Napoli
Catania 3-3 Livorno

Chievo 0-2 Lazio
Sassuolo 1-2 Hellas Verona
Juventus 3-1 Internazionale

Genoa 0-1 Sampdoria

 p j V E D
1-b. münchen 53 19 17 2 0
2-b. leverkusen 40 19 13 1 5
3-B. Dortmund 36 19 11 3 5
4-Schalke 04 34 19 10 4 5
5-B. M’gladbach 33 19 10 3 6
6-VfL Wolfsburg 30 19 9 3 7
7-FSV Mainz 05 30 19 9 3 7
8-Hertha BSC 28 19 8 4 7
9-FC Augsburg 28 19 8 4 7
10-Hannover 96 24 19 7 3 9
11-TSG 1899 21 19 5 6 8
12-W. Bremen 20 19 5 5 9
13-VfB Stuttgart 19 19 5 4 10
14-E. Frankfurt 18 19 4 6 9
15-FC Nürnberg 17 19 2 11 6
16-SC Freiburg 17 19 4 5 10
17-Hamburger SV 16 19 4 4 11
18-Eintracht B. 12 19 3 3 13

alemanha
BundeslIga

Eintracht 1-2 B. Dortmund
B. Leverkusen 2-1 VfB Stuttgart
Schalke 04 2-1 VfL Wolfsburg
FC Augsburg 3-1 W. Bremen

FSV Mainz 05 2-0 SC Freiburg
TSG 1899 3-0 Hamburger SV

Hannover 96 3-1 B. M’gladbach
Hertha BSC 1-3 FC Nürnberg
B. München 5-0 E. Frankfurt

pAUlo FonSECA: «TEMoS DE
volTAr AoS bonS DESEMpEnhoS»
O FC Porto está alerta para os perigos que o Estoril vai 

trazer ao Dragão nesta quarta-feira, em duelo que vale 
uma vaga nas meias-finais da Taça de Portugal. Paulo Fon-
seca elogiou a equipa de Marco Silva mas, claro está, avisou 
que o FC Porto quer vencer.
«O Estoril é das melhores equipas do nosso futebol. Num jogo 

a eliminar, com caráter decisivo, obviamente vamos ter um ad-
versário valoroso, mas queremos conquistar a passagem à fase 
seguinte. É um objetivo claro do FC Porto vencer a Taça e para 
isso temos de vencer este jogo», resumiu.

Questionado sobre o desabafo no final do jogo com o Marí-
timo, quando afirmou que «as coisas não estão fáceis», Paulo 
Fonseca explicou que «num clube grande» nada é simples.
«Este é um clube que está obrigado a ganhar sempre e com 

esta exigência as coisas nunca estão fáceis. Assumimos que não 
estivemos à altura da nossa responsabilidade no jogo com o Ma-
rítimo, perdendo um jogo que, para nós, era importante. Por isso 
as coisas não ficaram mais fáceis e foi isso que quis dizer», ex-
plicou.
Paulo Fonseca alerta os jogadores para o perigo de repetir uma 

exibição como a da Madeira frente ao Estoril: «O que fizemos 
contra o Marítimo é claramente insuficiente para ganhar.»
Mas acredita numa resposta positiva do seu grupo. «Esta equi-

pa já teve bons desempenhos e é preciso voltar a eles. Temos de 
estar alerta e focados nas nossas tarefas para vencer o Estoril», 
completou.

MoUrinho Foi o grAnDE
vEnCEDor DA noiTE

Foi um privilégio assistir ao 
vivo ao Manchester City-

-Chelsea. Público fantástico, 
ambiente extraordinário! 
Ninguém se calou, de um lado 
e do outro. Ouviu-se gritar 
pelo treinador português do 
Chelsea, o já famoso cântico 
«José Mourinho». Mas tam-
bém ecoou pelo Etihad o habi-
tual «Come on City».
Na verdade, o jogo não co-

meçou esta segunda-feira. O 
pontapé de saída foi dado por 
José Mourinho mal acabou a 
partida anterior. Elevou a ten-
são, colocou pressão. Fez sen-
tido. O Chelsea apareceu muito 
seguro, com todos os jogadores 
conscientes do que tinham a 
fazer. O Manchester City, pelo 

contrário, teve poucas ideias e 
falta de criatividade. Sem poder 
de fogo. Mourinho foi o gran-
de vencedor da noite. Fiquei 
por trás dos bancos, o que me 
permitiu ver a diferença entre 
Mourinho e Pellegrini. O trei-
nador português nunca se sen-
tou, sempre no limite da área 

técnica. Gesticulou, escreveu 
muito no caderno de notas. Na 
segunda parte esteve mais inter-
ventivo. Mal a equipa perdia a 
bola, pedia logo a recuperação, 
que todos se reagrupassem. E o 
Chelsea conseguiu sempre fazê-
-lo. Foi uma verdadeira equipa.
Do outro lado, Pellegrini co-

meçou sentado, levantou-se aos 
três minutos. Manteve sempre o 
ar sério que o caracteriza. Nun-
ca esboçou grandes reações. O 
chileno só nos descontos teve 
uma ação forte. O guarda-redes 
queria ir ao canto e ele disse que 
não. Hart ficou desolado, mas o 
treinador mostrou autoridade.
São duas formas de estar no 

jogo. Nem um está certo, nem 
outro está errado. Quando o 
jogo acabou, cumprimentaram-
-se. Mourinho saiu para o bal-
neário. Na bancada, os milhares 
de adeptos voltaram a gritar 
«José Mourinho!», mas ele já 
nem deve ter ouvido. Pellegrini 
ficou por ali, à entrada do túnel. 
Fez questão de cumprimentar 
todos os jogadores. E por fim 
a equipa de arbitragem. Então 
sim, dirigiu-se para o balneário, 
como quem encerra um capítulo 
e se prepara para começar ou-
tro. Afinal, o Manchester City 
está em segundo, ao lado do 
Chelsea, apenas a dois pontos 
do líder Arsenal. Os treinadores 
optaram por colocar à frente da 
defesa dois jogadores que costu-
mam atuar no centro da defesa. 
A posição não é nova para ne-
nhum deles. O argentino teve 
bons cortes, posicionou-se qua-
se sempre bem. Mas ficou a sen-

sação de que faltou algo mais.
Ao lado de David Luiz esteve 

Matic, também ele ex-jogador 
do Benfica. Gostei do que fez. 
Não creio que tenha feito um 
grande jogo, em parte porque 
a estratégia era manter aquela 
zona protegida, apostando de-
pois nas saídas rápidas dos qua-
tro da frente. Na primeira parte, 
o Chelsea chegou a dispor de 
um lance em que ficou quatro 
para um, o exemplo máximo 
dessa estratégia.
Matic teve um remate fabulo-

so e uma boa recuperação. Deu 
ao Chelsea o que a equipa não 
tinha nesta posição. Tal como 
tinha dito José Mourinho, é para 
ser útil já. Do lado do Manches-
ter City, o jogo vive ao ritmo de 
Yaya Touré e David Silva. Esta 
noite faltou poder ofensivo, 
muito por mérito da forma de 
jogar do Chelsea.
Um outro destaque: Cech este-

ve muito bem. Aliás, Hart tam-
bém. Em parte, isso explica que 
um jogo assim, fantástico, com 
tantas oportunidades, tenha sido 
decidido apenas por um golo. O 
Chelsea foi um justo vencedor, 
o jogo merecia mais golos. Dei-
xo para o fim o homem do jogo, 
para mim Hazard. É craque. O 
internacional diz que quer ser 
dos melhores do mundo e está a 
caminho de conseguir. Esta noi-
te foi ele quem acelerou, quem 
desejou a bola. Nesta altura, Ha-
zard é a mais-valia do Chelsea. 
Apesar do frio intenso, a noi-

te de Manchester foi quente 
e o futebol jogado de notável 
qualidade.

pEDrO
bArbOsA
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