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cArNEIrO: Carta da Semana: Va-
lete de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas. Amor: Pode-
rá receber a visita inesperada de um 
amigo de longa data. Receba-o de 

braços abertos. Saúde: O seu organismo 
poderá andar desregulado. Esteja atento 
às suas indicações. Dinheiro: Possibilidade 
de ganhar lucros inesperados. Seja audaz 
e faça um excelente investimento.
Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

tOurO: Carta da Semana: Rei de 
Paus, que significa Força, Cora-
gem e Justiça. Amor: Opte por ati-
tudes de compreensão e tolerância 
para com os seus filhos. Saúde: 

Poderá sentir-se um pouco cansado e sem 
energia. Melhore a sua alimentação. Dinhei-
ro: Aposte na sua competência, pois poderá 
ser recompensado da forma como merece. 
Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

gémEOs: Carta da Semana: Vale-
te de Copas, que significa Lealdade, 
Reflexão. Amor: A sua vida afetiva 
poderá não estar a ter os contornos 
que planeou. Procure não perder a 

calma e invista na sua felicidade. Trate-se 
com amor! Saúde: Não abuse dos alimen-
tos que sabe que prejudicam o seu estôma-
go. Dinheiro: Prevê-se uma semana extre-
mamente positiva em termos profissionais.
Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

caranguejo: Carta da Semana: 9 
de Espadas, que significa Mau Pres-
sentimento, Angústia. Amor: Tome 
consciência dos seus atos, pois es-
tes poderão estar a contribuir nega-

tivamente para a sua relação. Saúde: Evite 
situações que possam provocar uma altera-
ção do seu sistema nervoso. Cuidar da sua 
saúde não é uma questão de querer. É um 
dever. Dinheiro: Modere as palavras e pen-
se bem antes de falar. Uma atitude irrefletida 
pode aborrecer um superior hierárquico. 
Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

lEÃO: Carta da Semana: 6 de Ou-
ros, que significa Generosidade.
Amor: A sua cara-metade não mere-
ce ser tratada com indiferença. Pen-
se um pouco melhor na sua forma 

de agir. Saúde: As tensões acumuladas po-
dem fazer com que se sinta cansado e des-
motivado. Dinheiro: Atenção, a sua qualida-
de profissional poderá estar a ser testada. 
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

VIrgEm: Carta da Semana: Ás de 
Espadas, que significa Sucesso. 
Amor: O amor estará abençoado. 
Aproveite ao máximo este momento 

de comunhão. Saúde: O trabalho não é tudo! 
Descanse mais e pense seriamente na sua 
saúde. Dinheiro: Aja de forma ponderada, não 
coloque em risco a sua estabilidade financei-
ra. Pense bem antes de gastar indevidamen-
te. Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

bAlANÇA: Carta da Semana: 4 
de Espadas, que significa Inquie-
tação, agitação. Amor: Ponha as 
cartas na mesa, evite esconder 
a verdade. Seja o mais honesto 

possível com a sua cara-metade. Saúde: 
Aja em consciência e não cometa exces-
sos que o seu organismo não suporta.
Dinheiro: Ouça os conselhos da pessoa 
com quem divide as tarefas diárias. 
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

EscOrpIÃO: Carta da Semana: O 
Julgamento, que significa Novo Ci-
clo de Vida. Amor: Aposte nos seus 
sentimentos e poderá, em conjunto 
com a sua cara-metade, tomar uma 

decisão importante para ambos. Saúde: A 
sua capacidade de recuperação de ener-
gias será notória. Dinheiro: Esforce-se por 
conseguir atingir os seus objetivos profis-
sionais. Seja audaz e perseverante. Núme-
ros da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

sAgItárIO: Carta da Semana: 
A Roda da Fortuna, que significa 
Sorte, Acontecimentos Inespera-
dos. Amor: Ponha o seu orgulho de 
lado e vá à procura da felicidade. 

Seja feliz! Saúde: Lembre-se que fumar 
não faz mal apenas a si. Dinheiro: Aposte 
nos seus projetos pessoais. Seja inovador 
e arrojado. Poderá ter ótimas surpresas. 
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

cAprIcórNIO: Carta da Semana: 
A Lua, que significa Falsas Ilusões. 
Amor: Uma velha lembrança poderá 
pairar na sua mente, causando algu-
mas dúvidas no seu coração. Procu-

re ter uma vida de paz e amor. Saúde: Nesta 
área não terá muitas razões para ficar preo-
cupado, o que não significa que deixe de 
ter os cuidados mínimos. Dinheiro: Utilize a 
sua capacidade de organização para sugerir 
algumas mudanças no seu departamento. 
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

AQuárIO: Carta da Semana: O 
Mundo, que significa Fertilidade. 
Amor: Não se dedique apenas 
à sua vida profissional, dê mais 
atenção à pessoa que ama.  Saú-

de: Liberte o stress que tem acumulado 
dentro de si. Dinheiro: Património prote-
gido. Continue a adotar uma postura de 
contenção. Será bastante positivo para si.
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

pEIxEs: Carta da Semana: 8 de 
Copas, que significa Concretização, 
Felicidade.  Amor: Aja menos com a 
razão e mais com o coração. Assim, 

evitará conflitos desnecessários com a pes-
soa que ama. Saúde: Seja mais moderado 
e dê mais valor ao seu bem-estar. Dinheiro: 
Esteja muito atento ao que se passa ao seu 
redor, pois algum colega pode não ser tão 
sincero quanto aparenta. 
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48
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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 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.

FiM DE SEMAnA PArA vEncEr o câncro
Organiza-se no dia 15 de março no salão comunitário da associação de Nossa 
Senhora de Fátima em Laval, um jantar para o fim-de-semana para vencer o 
Câncro. Haverá um jantar/dancante com Tony Borges e Carla Reis, vindo do 
Estados-Unidos. Jomani e DJ Jeff Gouveia e Jordelina Benfeito acompahada 
por António Moniz e Luís Duarte. Os fundos desta festa serão remetidos ao 
“Hospital Juif de Montreal” ao departmento de oncologia.
para mais informações: Angelo ou Alice 514-695-8777

o São vAlEnTiM no cAScM
O CASCM informa que as atividades para a 3ª idade recomeçam dia 14 de 
fevereiro às 14h. Celebraremos o S.Valentim à volta de um pequeno lanche 
para o qual pedimos a vossa contribuição. A tarde promete, não falte. Ligue 
para o 514-842-8045 para se inscrever ou para obter mais informações.
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Artigo é comentado por Tony Saragoça

“PErcEbi QUE jornAliSTAS ESTAvAM
A SEr coMPrADoS PElo govErno”
O antigo presidente da república, Mário soares, 

volta, uma vez mais à carga, no que ao apontar 
de baterias ao executivo de pedro passos coelho diz 
respeito, acusando, no artigo de opinião que assina 
esta terça-feira no diário de notícias, o governo de 
comprar jornalistas. algo que, garante, já ter percebi-
do “há bastante tempo.

Há bastante tempo percebi que alguns jornalistas 
estavam a ser comprados pelo governo, direta ou in-
diretamente. simplesmente mudaram de ideologia e 
de sentido para agradar a quem lhes pagava”. 
as palavras, escritas no âmbito de um artigo de opi-

nião, pertencem ao antigo presidente da república, 
Mário soares, salvaguardando, porém, que “feliz-
mente há ainda exceções”. 
e, prossegue o histórico socialista, “os jornalistas 

dos jornais, das revistas, e das rádios e televisões têm 
uma terrível dificuldade. Para agradar a quem lhes 
paga, dizem o que muitas pessoas não querem ler, 
ouvir ou ver. e se o não fazem correm o risco de ser 
despedidos”.“assim vai este pobre país, nada eufóri-
co, como quer fazer crer o governo aos portugueses. 

como se fossem estúpidos. não são!”, faz sobressair 
soares.
no entender do também conselheiro de estado, 

“este governo arruinou portugal, vendendo por qual-
quer preço –não se sabe qual – o nosso património”, 
concretizando: “o que resta do estado social está a 
ser cada dia destruído e a desigualdade entre os por-
tugueses cresce cada vez mais”, e isto, quando os ri-
cos “estão cada vez mais ricos”.
Logo que me apercebi que este, outrora ilustre 

velhinho, já não dizia “coisa com coisa”, resolvi 
não comentar mais as suas polémicas e desvaira-
das parábolas, mas como o tarado insiste em não 
moderar o seu discurso, achei que eu também te-
nho direito á desforra.
Ainda há poucos meses os jornalistas,sem outro 

critério, a não ser as suas belicosas declarações, 
juntamente com o seu tipico arremesso de cão 
enraivinhado, a quem lhe roubaram o seu osso, 
descernaram-lhe o título de “personagem do ano” 
(em Portugal, bem entendido)  porque sem as suas 
“histórias dementes e abracadacrantes” os jor-
nais para quem trabalham, teriam muito mais di-
ficuldades em serem vendidos, esses mesmos jor-
nalistas que indiretamente mantêem o nome deste 
cavalheiro presente na atualidade, que esta bem 
mais apreciaria, esquelo de uma vez para sempre.
Eis que o feitiço voltou-se contra o feiticeiro.
O super Mário, fiel aos seus hábitos de “cra-

zy cowboy” que dispara sobre  tudo e sobre 
todos,sem  consideração por ninguém, não he-
sitou um instante e os seus, até agora amigos 
jornalistas,passaram a ser “inimigos, trabalhan-
do para um governo que, segundo ele, já há muito 
tempo se tinha apercebido que eram comprados 
pelo governo,para que fim... Não sabemos.
Ainda bem que “o velhote lá está de olhos bem 

abertos, para “topar” estes vigaristas, que por 
meia dúzia de euros, trocam de  patrão como 
quem troca de camisa.
Quem tem seguido as declarações deste cara nos 

últimos anos, tem tido a oportunidade de consta-
tar até que ponto este homem em nome dos inte-
resses do seu País, segundo o seu próprio racioci-
nio ora  cai, ora passa  rasteiras, incita à violência 
como meio pacífico de destronar o governo, critica 
os mais ricos, esqucendo-se que ele está a atirar 
um tiro no próprio pé, denuncia a corrupção, (o 
que em si mesmo é de louvar), só que vindo da 
sua parte, não tem absolutamente credibilidade 
nenhuma, pois, em seu tempo ele foi o REI dessa 
ceita de corruptos, que reduzem ao grau de ama-
dores os corruptos de hoje. 
Envelhecer é um previlégio que muitos não têem, 

mas se esse previlégio só dá para dizer “besteira” 
então talvez seja melhor deixar passar a sua vez, 
porque no seu caso, passou a ser um pesadelo. 
Para bem de todos os velhos e de todos aqueles 
que aspiram a esse estatuto...
CALE-SE Sr. Mário.
Com isto me vou...Boa semana a todos.
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fOtO da seMaNa

QUEM é ELE?

parabéNs MiSSA DAS FilArMónicAS

Domingo passado, no quadro dos cinquenta 
anos da “Charte” da Comunidade dos Por-

tugueses Católicos de Montreal (Missão de Santa 
Cruz), teve lugar a missa das Filarmónicas, acom-
panhadas pela Tuna de Ouro, liderada por Filo-
mena Amorim.

o sonho, que o padre josé Maria tinha de, um dia, 
juntar as três Filarmónicas da região metropolitana 
de Montreal, para animar uma missa de festa, tornou-
-se realidade. alternativamente, a Banda de nossa 
senhora dos Milagres, que até já tínhamos saudades 
de a escutar, agora sob a regência de Victor rotaru 
a Filarmónica portuguesa de Montreal, dirigida pela 
simpática Maria-josé raposo e a Filarmónica do 

divino espírito santo de Laval, em que o maestro 
gilberto pavão coordenou as fanfarras e a tuna, ani-
maram a santa missa, com uma sonorização a que 
não estamos habituados. atrás do altar, encontrava-
-se santa cecília, padroeira dos músicos. Manuel 
isidoro, no ofertório, trouxe e colocou em frente ao 
altar um enorme trombone, simbolizando assim, a 

participação das Bandas. na hora da consagração, 
Mike Faria, joe Medeiros e sebastião Balbino, junto 
ao altar, tocaram o levantar a deus. 
Ao finalizar a eucaristia, as três Filarmónicas toca-

ram em conjunto o hino ao divino, fazendo arrepiar 
de emoção os fiéis de Santa Cruz e fizeram vibrar as 
paredes do templo da comunidade dos portugueses 
católicos de Montreal.
depois da celebração, enquanto à porta, o padre 

josé Maria cumprimentava os membros da assem-
bleia, a Filarmónica de Laval e a tuna de oiro inter-

pretaram uma rapsódia, muito animada. 
Quem teve a felicidade de assistir à missa das Filar-

mónicas, jamais esquecerá os sons produzidos pelos 
instrumentos de sopro, tambores e bombos de uma 
centena de músicos de todas as idades.

só mesmo o padre josé Maria, para tomar iniciati-
vas desta natureza. sonhar, realizar os sonhos, fazer 
com que a música seja oração e de fazer a comunida-
de participar em celebrações diferentes.
após a celebração, descemos ao salão de festas to-

mar um copo e saborear uns enchidos, uma genero-
sidade da Mercearia sá & Filhos, uma maneira de 
comemorar e de agradecer aos músicos o êxito do 
acontecimento. 
A Missa Fadista tem lugar no próximo Domingo 

às 15H00. Não percam esta grande oportunidade.

parabéns Yliana pela tua medalha de bronze 
nos regionais de montreal em patinagem artísti-
ca. Os teus pais tem muito orgulho em sua prin-
cessa e também a comunidade está contigo. 
Obrigado à senhora sue Ellen cotter, profesora 
da Yliana, pelo seu excelente trabalho.

Antero Branco
e fotos de Manuel Neves
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tas lindas tradições. também, foi inte-
restante ver membros de vários grupos 

folclóricos a dançarem juntos. Mem-
bros, e antigos membros de praias de 
portugal, Verde Minho e cana Verde 
dançando ao som das concertinas.
para as pessoas que não foram a esta 

festa devem esperar para o próximo 
ano para poderem ver e apreciar estas 
tradições açorianas e minhotas. 
Parabéns ao restaurante Estrela do 

Oceano.

MATAnçA Do Porco no
rESTAUrAnTE ESTrElA Do ocEAno

Domingo passado, dia 9 de Fe-
vereiro de 2014, festejou-se, 

em grande, o tradicional almoço da 
Matança do Porco ou festa do Sar-
rabulho no restaurante Estrela do 
Oceano.

É bastante interessante ver estas tra-
dições em Montreal. É claro que não 
é o que era antigamente mas podemos 

festejar as delícias tradicionais da Ma-
tança do porco à moda dos açores e 
também, do sarrabulho à moda do Mi-
nho. o restaurante estrela do oceano 

estava cheio. as suas duas grandes sa-
las cheias de alegria e festejando este 
evento tradicional. amigos e amigas, 
sobrinhos e familiares, todos ficaram 
encantados com a mesa de sobremesa 
que foi uma delícia para todos.

o sarrabulho é um prato de cozinha 
tipicamente português. trata-se de um 
guisado com os miúdos do porco, li-

gado com sangue e geralmente tempe-
rado.  Havia torresmos, Batata-doce, 
inhames, Morcela, Febras de porco, 
Farinhatos, Fígado, bucho, coração, 
papas de sarrabulho, arroz sangue, e, 
para as crianças, batatas fritas, tudo 
isso num estilo de bufete. 
nesta tarde tivemos o prazer de ouvir 

dois grupos musicais. um de concer-
tinas e também um mais mexido com 
cantares açorianos. sim, adorei ver es-

Sylvio Martins

FESTA DA ESTrElA nA cASA Do Silvio

fOtO da seMaNa

Os membros do conselho do Centro Comunitário de anjou fizeram 
uma linda surpresa ao Silvio Machado, Mordomo de Anjou de 2014. 

O Jorge Pimentel, acompanhado pelos seus amigos foram a casa do nosso 
conterrâneo Silvio Machado cantar e encantar as tradições populares das 
Estrelas da Ribeira Grande. Parabéns a esta iniciativa.
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FESTA Do Porco nA cASA
DoS AçorES Do QUEbEQUE

Uma vez mais foi festa na Casa dos Açores do 
Quebeque em Montreal. este fim-de-semana 

pretérito, a Casa dos Açores esteve na verdade 
cheia ao ponto que a Direção teve de recusar pes-
soas e tudo isto porque o senhor rei, o porco, mes-
mo depois de morto aglomera as pessoas. 

Hoje em dia o almoço ou o jantar da matança é oca-
sião para que as pessoas se juntem com os amigos e 
familiares, à volta de uma mesa e falem e se divirtam. 
o jantar nesta agremiação começou com grão de mi-
lho cozido como mandava a lei nos açores. Houve 
sarapatel, depois a sopa e daí a pouco foi a altura das 
pessoas se levantarem das mesas e virem encher os 
seus pratos com chouriço, morcela, torresmos, batata 
branca e doce, inhames e várias outras iguarias per-
tinentes ao porco. Houve comida em grande abun-
dancia e ouvi inúmeros sócios e amigos desta casa 
dizerem que a comida estava realmente muito boa. 
antigamente a matança do porco era organizada 

lá nas nossas aldeias e freguesias com os vizinhos, 
amigos e sobretudo familiares. as matanças de por-
co assumiam localmente a dimensão de festas de fa-
mília e de reunião social. desde a morte do animal 
até à confeção dos enchidos tudo era feito segundo 
rituais e métodos adequados à boa conservação dos 

alimentos e dos sabores. os homens matavam o por-
co, abriam-no, separavam as vísceras e as mulheres 
lavavam as tripas que seriam usadas mais tarde para 

os chouriços, morcelas e outros enchidos segundo as 
regiões. depois procedia-se aos torresmos e a banha 
com as gorduras, faziam-se os torresmos, guardava-
-se a carne de porco em banha ou em caixotes com 
sal e assim havia comida para o ano. 
a matança do porco, entre a nossa gente, servia em 

tempos idos, como norma para se avaliar o grau de 
desafogo económico das famílias. Hoje, festeja-se 
a matança do porco de forma totalmente diferente, 
mais para se manter a tradição. Quem me dera, poder 
reviver um daqueles serões. abro de vez em quando 
a caixa onde guardo alguns retratos, e ressuscito os 
mortos queridos, e chamo à minha presença os ausen-
tes, e, com eles cavaqueio demoradamente em horas 
mudas e solitárias da noite relembrando o passado, 
esse passado que todos nós sempre consideramos, 
não sei se com justiça e razão, muito melhor do que 
o presente. esse passado que bem podemos chamar 
“um segundo coração que pulsa no nosso peito!”.
a casa dos açores orgulha-se de bem servir os seus 

sócios e amigos e de trazer até nós estas tradições 
antigas. para que todos pudessem ‘desgastar ‘ tudo 
o que de bom jantaram, o grupo transmontano, com 
o Joaquim e suas duas filhas, animaram o serão can-
tando e tocando musica e a malta pode rodopiar neste 
serão da matança.

Natércia rodrigues

EM DEcADênciA

é verdade Sr. leitor, os nossos clubes e associa-
ções, onde temos o hábito de ir passar uns mo-

mentos agradáveis, saborear uns deliciosos petis-
cos ou saciar a nossa fome com os saborosos pratos 
da rica cozinha portuguesa, e  confraternizar com 
amigos e conhecidos, estão a passar momentos de 
aflição, não de ordem monetária, apesar de nesta 
matéria, também não pudermos dizer que é um 
mar de rosas.
O problema que se tem observado é a dificuldade 

em recrutar pessoas para dirigir os destinos desses 
clubes. É frequente ouvir-se dizer que a comunidade 
esta a ficar velha assim como os dirigentes que as re-
presentam ou já representaram, isso é uma  Verdade; 
mas onde estão os mais novos? esses, salvo algumas  
exceções felizmente, não seguem os avós ou os pais 
para os clubes. Vão para outros sítios semelhantes 
mas com gente jovem como eles.
É obvio que foram e são ainda os velhos, que na 

maior parte dos casos e por muitos anos, dirigiram, 
essas coletividades por dedicação e por amor à diás-
pora. 
Mas para culminar todas estas dificuldades, ainda 

há outros que não deviam existir, principalmente nas 
assembleias destinadas a eleger os corpos gerentes. 
os sócios não comparecem e aqueles que vêm são 
em número de minuto, ao longo do ano, fazem-se e 
dizem-se coisas que fazem com que os sócios não 
ingressem nas direções, e ainda há a políticas que eu 
qualificaria discriminatórias num período em que há 
dificuldade em recrutar pessoas para trabalhar bene-
volamente., dando-se ao luxo  de criticar, e serem se-
letivos: “nem todos servem, fulano não trabalha com 
sicrano, sicrano não trabalha com fulano, e quando 
se fala verdades que atingem alguém, qualifica-se de 
roupa suja e não é assunto para discussão”.
neste contexto, as nossas coletividades vão acabar 

por fechar portas, desperdiçando  todo o trabalho e  
dedicação de valorosos pioneiros que criaram estas 
associações.
sabemos que onde há um núcleo de portugueses há 

um clube ou uma associação e que para o seu sucesso 
futuro, a boa vontade e cooperação, são essenciais 
para superar estas dificuldades. Não deixemos reinar 
o mau entendimento e a discórdia. 
a UNIÃO faZ a fOrÇa.

Jorge Matos

AngAriAção DE FUnDoS PArA o
FiM-DE-SEMAnA PArA vEncEr o cAncro

No domingo 9 de fevereiro no restaurante Portus Calle em colaboração com a JOEM organizaram 
um jantar benefício para angariação de fundos para o fim-de-semana para vencer o cancro. No 

final, conseguiram recolher para este evento 40 mil dólares. parabéns para esta iniciativa e obrigado 
pela grande generosidade.
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É o tempo de mudar.

------------------- v

joSé AlbErTo rEiS FESTEjAnDo
o DiA DoS nAMorADoS no SolMAr

O dia dos namorados é sempre uma data espe-
cial. O dia 14 de fevereiro passou a ser con-

siderado o dia de São Valentin (Valentine’s Day), 
em homenagem ao padre, sendo comemorado nos 
Estados Unidos e na Europa como o dia dos na-
morados.

as pessoas apaixonadas costumam presentear seus 
namorados ou cônjuges, a fim de mostrar todo o amor 
que sentem.

Sylvio Martins

nessa data, os casais saem para trocarem presentes 
e comemorarem, com um jantar romântico, a paixão 
que sentem um pelo outro, a afetividade e o amor, 
como forma de agradecerem o companheirismo e a 
dedicação entre ambos.
Mas existem várias formas de comemorar o dia dos 

namorados. Mandar flores, mensagens por telefone, 
serenatas, fazer uma pequena viagem, passar um dia 
numa casa de relaxamento (spa), ir ao restaurante, 
etc. o importante é usar a criatividade e o romantis-
mo!

nos últimos anos o restaurante solmar situado no 
velho-porto de Montreal e também o mais antigo res-
taurante português em Montreal festeja anualmente 

este evento em grande. podemos notar vários artis-
tas que vieram dar um toque nos grandes românticos 
aqui na comunidade, tal como o grande artista toy.
este ano o restaurante fez uma grande aposta no 

melhor artista romântico de portugal, josé alberto 
reis.  e, ao mesmo tempo com a sua já bem conheci-
da e excelente ementa, se juntarão novas e atraentes 
sugestões do anfitrião: Variados pratos de grelhados 
na chama à sua mesa, enquanto se deixar embalar ao 
som romântico do “júlio iglésias” português.
Espero que esta sugestão para o 14 de feverei-

ro no restaurante Solmar, situado no 111 rua St-
-Paul, Este, vos vá certamente agradar. 
Feliz São Valentim, com muito amor e paz para 

todos.
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PorTUgUêS crioU iMPério DE
rEPArAção DE ArTigoS DE
lUxo EM novA iorQUE
Um português transformou o trabalho de en-

graxador, num império de reparação de sa-
patos em Nova Iorque. a ‘Leather spa’, de Carlos 
Mesquita, é a loja de eleição para famosos e casas 
como a Chanel.
 carlos Mesquita começou o negócio em portugal 

com uma banca de engraxador na barbearia do pai, 

mas é hoje, aos 63 anos, o dono das lojas Leather 
spa, onde os nova-iorquinos reparam e personalizam 
os seus sapatos e outros acessórios em pele.atual-
mente, o português é o homem de eleição para ca-
sas como a chanel e estrelas como jennifer Lopez 
e já foi reconhecido pela excelência do seu trabalho 
em revistas conceituadas como a ‘Vogue’, ‘the new 
York observer’, ‘instyle’, e ‘new York Magazine’. 
recentemente, a publicação ‘time out new York’ 
descreveu o português como “o dr. de sapatos es-
colhido e celebrado pelos ricos e exigentes” da cida-
de norte-americana. carlos Mesquita foi emigrante 
em França até perceber numa viagem a nova iorque 
que existia uma oportunidade de negócio no país e 
mudou-se com a família para os estados unidos. 
“(Quando cheguei) percebi rapidamente que não ti-
nha nada para aprender. tudo o que faziam era 80% 
abaixo do que fazíamos em França. pensei logo: “te-
nho é de vir para cá ensinar””, contou à agência Lusa. 
o português alugou uma loja numa das zonas mais 
caras de nova iorque, na rua 55, entre a quinta e 
a sexta avenida, mas o negócio não foi um sucesso 
imediato. “os americanos não tinham o hábito de 
arranjar sapatos. Quando os estragavam, deitavam 
fora”, lembra.o empresário percebeu que os ameri-
canos que compravam sapatos baratos continuariam 

a fazê-lo e que os seus clientes em potencial eram 
aqueles que investiam em calcado de luxo. ainda 
assim, admite, estabelecer a ‘Leather spa’ “foi uma 
luta”. “dediquei muito tempo a este negócio. não se 
cria um negócio, para o qual quase não havia clien-
tes, de um dia para o outro”, destacou.o empresário 
dá hoje emprego a 73 pessoas e tem três lojas: uma 

na rua 55, uma na grande central station e uma ter-
ceira no hotel de luxo plaza, junto ao central park. 
em média, as lojas recolhem 450 pares de sapatos e 
outros acessórios em pele por dia. todo o trabalho é 
feito pelos 55 funcionários que trabalham numa fá-
brica em Queens. no sua página na internet, a ‘Lea-
ther spa’ apresenta-se como “uma elegante boutique 
de acessórios em pele com uma equipa de especia-
listas em manusear malas de mão de luxo, sapatos e 
acessórios que necessitam de tratamento ou reparo”. 
carlos Mesquita tem ainda uma gama de produtos 
– com atacadores, ceras, palmilhas e cremes – e pro-
postas para criar um franchise, que chegam de outras 
cidades norte-americanas, do Qatar, do dubai e da 
argentina.nos últimos anos, chegou também o reco-
nhecimento e, com ele, o trabalho com jennifer Lo-
pez e outras estrelas, para quem personaliza os seus 
sapatos para concertos, videoclips e filmes. Quando 
os clientes de lojas de luxo como Manolo Blahnik ou 
christian Louboutin querem reparar ou personalizar 
os seus sapatos, também é na ‘Leather spa’ que con-
fiam. Carlos explica que passou a vida “a pensar em 
prazos de cinco anos”, mas agora pensa apenas em 
prazos de 12 meses. “o meu objetivo para o próximo 
ano é ganhar o mesmo dinheiro que no ano passado, 
mas trabalhar menos”, diz. 

ocDE volTA A PrEvEr 
rEToMA EconóMicA
PArA PorTUgAl 
A Organização para a Cooperação e Desenvol-

vimento Económico (OCDE) voltou este mês 
a prever que a atividade económica em Portugal 
vai recuperar nos próximos meses, estimando a 
mesma evolução para Espanha e Grécia, mas con-
tinua a prever desaceleração na Irlanda.

nos indicadores compósitos avançados da ocde 
de fevereiro (que apontam para a tendência de me-
lhoria ou abrandamento da atividade económica num 
período futuro entre seis a nove meses), os dados dão 
conta de uma subida nas perspetivas de melhoria da 
atividade económica em portugal há mais de um ano 
de forma consecutiva. 
os indicadores compósitos relativos a portugal 

chegaram já aos 102.13, superior à média de longo 
prazo de 100 pontos.os números da ocde mostram 
ainda melhorias nas perspetivas relativas à economia 
da espanha e grécia, também desde há mais de 12 
meses.já no caso da irlanda, os dados mostram uma 
desaceleração.positivas são ainda as perspetivas de 
crescimento para a alemanha, reino unido, França 
e itália, assim como para as grandes economias mun-
diais, como os estados unidos e o japão.

“DirEiToS DAS MinoriAS 
DEvEM SEr, coM cErTEzA,
rEFErEnDADoS”
O patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, 

disse numa entrevista ao programa ‘política 
Mesmo’ da TVI 24, que é a favor do referendo à 
coadoção, afirmando mesmo que os “direitos das 
minorias devem ser referendados”. O ex-bispo do 
Porto referiu ainda que duas pessoas do mesmo 
sexo com uma criança não são “no sentido geral e 
tradicional uma família”.
 d. Manuel clemente, atual patriarca da cidade 

de Lisboa, disse ontem na antena da tVi 24 que os 
“direitos das minorias devem ser, com certeza, re-
ferendados”. o que está em questão não é o direito 
de adotar, mas sim o direito de a criança ter um pai 
e uma mãe”, começou por dizer o membro da igre-
ja católica.para o antigo bispo do porto, “o que é 
importante é que se debatam estes assuntos e que as 
pessoas dialoguem sobre a dispensabilidade ou não 
dispensabilidade do masculino e do feminino”. d. 
Manuel clemente sublinhou que esta questão deve 

ser analisada à luz dos “benefícios da própria crian-
ça” e não tendo em conta “benefícios próprios” dos 
casais homossexuais.Questionado sobre se o con-
ceito de família também se aplica, na sua opinião, 
a casais homossexuais com filhos, D. Manuel Cle-
mente foi perentório.“no sentido geral e tradicional 
da família não seriam [uma família]. se os tempos 
mudaram no que diz respeito a algo estrutural julgo 
que deviam ter outras designações e outros direitos”, 
referiu, concluindo: “[a família com homossexuais] 
é outra coisa que requer outro nome e até outra con-
templação jurídica”.

D. jAnUário FErrEirA AFirMA
QUE “ESTE govErno DEvE cAir”
O antigo bispo das Forças Armadas, D. Januá-

rio torgal ferreira, afirmou esta quarta-fei-
ra que são necessárias eleições e que não exclui 
que o Governo atual deva cair, de acordo com o 
noticiado pelo Público.
 “não sou político, mas não tenho receio de dizer que 

com novas pessoas havia um tratamento mais justo e 
mais democrático”, disse d. januário torgal Ferreira, 
antigo bispo das Forças armadas, citado pelo jornal 
público. o ex-bispo é um crítico do executivo lide-
rado por pedro passos coelho avança ainda que não 
exclui que “o governo deva cair” e que “são neces-
sárias eleições”.“estas eleições [europeias] devem 

ser a prova de que o povo quer participar e devemos 
exigir as consequências do nosso voto”, sustentou.
estas declarações foram feitas na sua intervenção na 
associação 25 de abril, onde citou exemplos que pa-
dres que foram relegados ao exílio por discordarem 
das medidas defendidas por salazar.
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PorTUgUESES QUErEM igrEjA
não DiScriMinATóriA
Os portugueses querem uma Igreja inclusiva 

que não discrimine os filhos dos casais que 
vivem fora “das normas eclesiásticas”, como ho-
mossexuais, unidos de facto ou divorciados, reve-
lam as respostas ao questionário sobre a família 
promovido pelo Vaticano.
“os casos de famílias que não estão segundo as 

normas canónicas são apresentados como desafios 
pastorais para que a igreja seja sempre mais, como 

o seu fundador jesus cristo, acolhedora e inclusiva, 
fazendo caminho para a meta do ideal cristão, com 
exigência que seja misericordiosa”, afirma a Confe-
rência episcopal portuguesa (cep) num documento 
enviado à agência Lusa. 
no texto, que sintetiza as conclusões do inquérito 

aos portugueses feito pela igreja católica, a cep re-
vela que foi “particularmente acentuado que, na vida 
pastoral da igreja, não deve haver qualquer tipo de 
discriminação em relação aos filhos de casais que 
não estão segundo as normas eclesiásticas, antes de-
vem receber uma especial atenção e acolhimento, que 
envolva também os pais”.segundo a cep, o questio-
nário foi respondido por “uma grande variedade de 
pessoas”, inclusive de fora da igreja, tendo sido re-
cebidas “largas dezenas” de respostas de paróquias, 
movimentos de leigos e apostólicos e individuais.
“algumas dezenas de milhares de pessoas partici-

param ativamente nas respostas ao questionário, par-
ticipando em grupos que responderam em conjunto, e 
respondendo pessoalmente, em papel ou por correio 
eletrónico. Basta dizer que só o patriarcado de Lisboa 
recebeu mais de 13 mil respostas”, adianta a cep.
segundo a cep, o facto de algumas dioceses e mo-

vimentos terem disponibilizado o questionário onli-
ne “facilitou o desejo de colaborar”.para a cep, “a 
grande adesão a responder a um questionário algo 
complexo e extenso, com quatro dezenas de pergun-
tas, mostra que o tema da família é muito importante 
para as pessoas tendo em conta as vicissitudes por-
que passam hoje as famílias”. Violência doméstica, 
divórcio e separação dos pais, dificuldades económi-
cas, famílias monoparentais e casais do mesmo sexo, 
regulação dos nascimentos, casados que se voltaram 
a casar, processos de nulidade de matrimónios, difi-
culdade em educar os filhos e em transmitir valores 
são algumas das vicissitudes apontadas pela igreja. 
de acordo com a cep, as respostas ao questionário 
revelam ainda que as pessoas gostaram que tenha 
sido feita uma consulta às bases da igreja e não ape-
nas à sua hierarquia.”Muito apreciado foi também o 
encarar com realismo as famílias de hoje, tais quais 
são, a fim de que se possam encontrar as melhores 
ajudas e pedagogias pastorais”, acrescenta a cep. a 
síntese das respostas ao questionário foram enviadas 
pelas dioceses para o secretariado geral do episco-
pado (sge), onde um grupo de três pessoas resumiu 
a 25 centenas de páginas. o resumo foi enviado para 
Roma no final do mês de janeiro. O Vaticano enviou 
em novembro passado às conferências episcopais de 
todo o mundo uma consulta sobre as novas realidades 
da vida familiar, abordando questões como o divór-
cio ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
os resultados deste inquérito servirão de base à pre-

paração da assembleia geral extraordinária do sínodo 
dos Bispos, que vai decorrer em roma, de 05 a 19 de 
outubro de 2014, sob o tema “Os desafios pastorais 
da família no contexto da evangelização”.

AUTonoMiA EM “Sério riSco
DE SE TornAr nUMA FArSA”
A autonomia açoriana “corre sério risco de 

se tornar numa farsa”, alertou hoje Carlos 
Amaral, professor universitário e coordenador do 
grupo de trabalho criado pelo PSD/Açores para 
debater o futuro da autonomia.
na primeira sessão pública deste grupo de trabalho, 

em angra do Heroísmo, atuais e antigos responsáveis 
de órgãos de governo açoriano, 
de diversas forças partidárias, o 
responsável declarou que a atual 
autonomia “deixou de servir”.
“É evidente que esta autonomia 

deixou de servir e, a permane-
cermos no registo em que nos 
encontramos, corremos o sério 
risco desta autonomia se tornar 
numa farsa”.
carlos amaral alerta que ao 

longo dos últimos 38 anos, tan-
tos quantos tem o regime autonómico nas ilhas, “o 
mundo mudou muito”, defendendo um “acompanha-
mento” dessa mudança.
o líder do psd/açores, duarte Freitas, apelou por 

seu turno, no discurso de abertura deste encontro, ao 
“consenso” e ao “diálogo” como forma de “não nes-
ta legislatura, mas na próxima” propor, em conjunto 
com outras forças partidárias, iniciativas a integrar 
em futuras revisões constitucionais relacionadas com 
a autonomia.o dirigente social-democrata esclareceu 
que as conclusões do grupo de trabalho “pensar a 

Autonomia do Futuro” “não pretendem ratificar posi-
ções do psd/açores já determinadas”.
“a discussão destina-se a recolher contributos para 

o trabalho interno e de reflexão que o partido tem vin-
do a concretizar sobre a autonomia que pretendemos 
para o próximo futuro”, disse.duarte Freitas recor-
dou que o partido defende a extinção do cargo de re-

presentante da república e a diminuição do número 
de deputados no parlamento açoriano “sem afetar a 
representatividade e a pluralidade”.
o líder do psd/açores vai apresentar uma moção 

sectorial sobre “afirmação da autonomia”, subscrita 
também por todos os anteriores líderes partido no ar-
quipélago, no congresso nacional do psd, que se 
realiza a 21, 22 e 23 de fevereiro.as próximas ses-
sões do grupo de trabalho ainda não têm data mar-
cada, estando prevista a sua realização em todas as 
ilhas dos açores.

AUTonoMiA xxi ProPõE
rEFlExão PArA o FUTUro
Do PSD E DA MADEirA
O vice-presidente da bancada parlamentar 

do PSD-M Jaime Filipe Ramos apresentou 
hoje os principais vetores do projeto Autonomia 
XXI, que serve para refletir o futuro da Madei-
ra e do PSD.
 numa altura em que a liderança do partido está a 

ser dividida entre três candidatos assumidos (Mi-
guel albuquerque, Manuel antónio correia e sér-
gio Marques), o membro da comissão política do 

atual líder regional, alberto joão jardim, apresenta 
um projeto em que diz não pretender refugiar-se 
“em agendas secretas” e muito menos ter “inveja 
ou ciúme de quem trabalha e dá a cara”, afirmou 
durante a apresentação. 
A 13 de março de 2013, no final de uma comissão 

política, Alberto João Jardim afirmava que iria fa-
zer “uma reflexão sobre o seu posicionamento den-
tro do âmbito partidário nacional”, com estudos e 
“recorrendo a entidades competentes” para pensar 
o futuro da Madeira. esse trabalho foi entregue ao 
vice-presidente da bancada parlamentar do psd 
no parlamento regional jaime Filipe ramos.Hoje 
o também deputado regional afirmou que o “objeti-
vo é o debate das ideias e não as escolhas pessoais” 

e que o “projeto não serve como candidatura nem 
servirá para nenhuma candidatura”. jaime Filipe 
ramos disse ainda que a região está necessitada de 
um “novo debate, com novos contributos” em que 
se possam “atualizar as ideias e propostas para que 
este projeto continue válido e atual”. “Não fiquem 
inibidos dessa mesma participação. todos os con-
tributos são uteis, pois aqui connosco não existem 
únicos iluminados ou importantes”, referiu.jaime 
Filipe Ramos afirmou também que o projeto para a 
social-democracia na região não está desesperado 
na “busca de ideias originais ou excêntricas, mas 
naquelas que melhor se adaptam e se ajustam á 
realidade e que assegurem a sustentabilidade” da 
Madeira e Porto Santo. Enumerou depois desafios 
aos quais se propõe debater e que façam parte do 
futuro do partido: “melhorar a autonomia e partici-
pação dos cidadãos, aprofundar a autonomia e cla-
rificar qual o papel do estado, proteger os cidadãos 
e gerir melhor os nossos recursos, fazer da Madei-
ra uma região competitiva e atrativa, assegurar a 
Madeira como uma região sustentável.
“além disso, sugere para debate “afirmar a 

coesão social como um desígnio regional, fo-
mentar o crescimento demográfico sustentado e 
equilibrado, crescer de uma forma harmoniosa 
e inteligente, estimular e valorizar os jovens e 
defender e reforçar a identidade”.
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JORGE CORREIA

reGressO a Casa: UM dIárIO aÇOrIaNO

Joel Neto

QUAnDo é o DiA DoS AMigoS?

Terra Chã, 3 de Janeiro de 2014
Às vezes ocorre-me que nos tornámos 

todos uns risotas e que o humor está al-
tamente sobreavaliado. Felizmente para 
mim, há sempre alguém disponível para 
fechar o cenho a pretexto de uma graça de 
circunstância. não têm paciência e, em re-
gra, aquilo que gostariam de denunciar é a 
vaidade (sempre ela). 
a graça não os fez rir e, aparentemente, 

isso chega. ignoram que o humor e o riso 
não têm nada a ver um com o outro – que 
muitas vezes até são inimigos um do ou-
tro. Mas, como estão obrigados a viver 
todos os dias consigo próprios, já terão 
castigo suficiente. Que labiríntico será. 
Terra Chã, 1 de Janeiro de 2014
a amizade, como hoje a entendemos, 

é um misto de emoções várias, aliás ra-
ramente verificadas nas mesmas propor-
ções. É um fenómeno mutante e dialécti-
co, como quase todos os sentimentos – e, 
se entre dois amigos nunca existe uma 
amizade só (eles são amigos um do outro 
de modos diferentes), mais amizades ain-
da existem num grupo inteiro deles.
Vem isto a propósito da experiência do 

M., que com inevitável tristeza tomou há 
dias conhecimento de que os seus velhos 
amigos não pretendiam, este ano, passar o 
réveillon juntos.
ausente da terra há vários anos, o M. 

costuma reunir os afectos a cada regres-
so – e então é quase tudo como dantes: 
bebem-se copos, recordam-se anedotas, 
trocam-se perspectivas, urina-se ao vento 
pela manhã.
não imaginava que, na sua ausência, ia 

cada um para seu lado. ou talvez quisesse 
ignorá-lo, o que será ainda mais pungente.
por aqueles a que chamamos amigos, 

sentimos sempre um tanto de solidarieda-
de, um quanto de cumplicidade e algum 
grau de intimidade. a intimidade, sobre 
que tenho escrito aqui com frequência, é 
provavelmente a categoria superior das 
interacções humanas.
Mas há amizades que se sustentam so-

bretudo na cumplicidade (na coincidência 
de interesses, na compatibilidade de vi-
sões do mundo, na conjugação de sentidos 
de humor), sem que qualquer intimidade 
resista ao fim do jogo que em torno delas 
se disputa. e há até amizades que depen-
dem quase em exclusivo da solidariedade.
permanecem amizades.
Lembro-me de ver o meu pai visitar no 

lar de idosos o velho david Machado de 
sousa, um tio da minha mãe que depois 
da viuvez viveu com eles uma série de 
anos, até se tornar manifestamente impos-
sível cuidar dele lá em casa. Via-o sair de 
casa sozinho e sentar-se à frente do velho 
e pôr-se ali durante uma hora a falar com 
ele sem que ele pudesse já responder-lhe 
(ou sequer ouvi-lo), com aquele sentido 
de dever e de amor de que só os homens 
bons são capazes. e, então, pensava: aí 
está a solidariedade gratuita e genuína.
não havia ali cumplicidade, pois david 

era de fraco entendimento – e provavel-
mente não haveria intimidade também, 
tão efabulatório e ressentido era o mun-

do em que vivia. Mas, se david teve um 
amigo, ao longo da recta final da sua vida, 
foi aquele sobrinho por afinidade a quem 
nunca deu nada. e, por outro lado, é possí-
vel que entre os amigos do meu pai, aque-
les que lhe tinham verdadeira amizade, se 
contasse um monte de nomes, mas não o 
daquele pobre velho. tudo bem: qualquer 
possibilidade de amizade deve ser cele-
brada como amizade inteira, e qualquer 
resquício também. de resto, não há uma 
só equação para aquilo que ela constitui. 
nem a reciprocidade, bem vistas as coi-
sas, é condição eliminatória. certo ape-
nas é que, acima dela, estará o amor (ele 
próprio mutante, em todo o caso) e pouco 
mais. e que, se a dependência está abaixo, 
nem por isso a amizade se poderá dispen-
sar em absoluto desta.
tudo isto é sabido, mas às vezes vale a 

pena recapitulá-lo.
os amigos do meu amigo reúnem-se 

quando ele volta e separam-se quando ele 
parte. prezam a memória, talvez mais do 
que qualquer outra coisa – e nessa memó-
ria há também, com toda a certeza, muito 
daquilo que constituirá a fórmula da ami-
zade (se a houver).
aconteceu-me o mesmo com os velhos 

amigos dos açores. afastámo-nos com os 
anos e os casamentos e os filhos e os em-
pregos – e, quando regressei, já não pude-
mos reconstruir-nos como um grupo. Mas 
todos nos lembramos ainda. e somos, à 
nossa maneira (ou cada um à sua, há que 
ser exacto), amigos.
não conheço nada mais íntimo do que a 

memória. e, ademais, tudo isto está ain-
da demasiado distante da indiferença para 
constituir razão de alarme. 
terra chã, 4 de janeiro de 2014
É oficial: somos dois cromos de Angra, 

eu e o Melville. Hoje até nos fizemos foto-
grafar em frente à igreja da sé. Havemos 
de parecer maluquinhos. eu e a catarina, 
isto é: o Melville limita-se a ser cão. por-
tanto, temos dois cromos, dois maluqui-
nhos e um denominador comum. estou 
bem amanhado.

«I went for a walk on 
Hollywood Boulevard.

I looked down and there 
was a large white dog

walking beside me.
his pace was exactly 
the same as mine,

we stopped at traffic signals together.
a woman smiled at us.

he must have walked 8 blocks with me.
then I went into a grocery store and

when I came out he was gone.
or she was gone.

the wonderful white dog
with a trace of yellow in its fur.
the large blue eyes were gone.
the grinning mouth was gone.
the lolling tongue was gone.

 
things are so easily lost.

things just can’t be kept forever.
I got the blues.
I got the blues.

that dog loved and
trusted me and

I let it walk away.»
CHARLES BUKOWSKI,

“White Dog”

gErAçõES

A versão Norte americana do fi-
nancial Times publicou no pas-

sado 6 de Fevereiro interessante ar-
tigo intitulado “Baby boomers have 
failed a doomed generation” (qual-
quer coisa como “Geração de baby 
boomers falhou face a uma geração 
condenada”) assinado por Mark 
Mazower, professor de História na 
Columbia University. Este artigo 
levanta uma interessante questão 
relacionada com o facto de uma era 
estar a chegar ao fim e os principais 
perdedores são a juventude. 
comecemos por esclarecer que baby 

boomers é uma designação atribuída a 

todos que nasceram imediatamente a 
seguir à 2ª guerra Mundial até meados 
da década de 60. Foi uma época que se 
caracterizou por um aumento da taxa 
de natalidade nos eua e em muitos 
países da europa. 
É certo que vivia-se uma época de 

esperança, finda a luta da 2ª Grande 
guerra, onde a vitória dos aliados ali-
mentou a visão de um mundo melhor. 
refere o autor do artigo acima citado 
que napoleão marcou o início da va-
lorização da juventude culminando até 
à formação dos atuais países, dando 
exemplos de várias iniciativas políti-
cas, sociais e culturais. 
o pós-guerra continuou a alimen-

tar o charme da juventude e de todas 
as suas esperanças levando a diversos 
choques culturais. sistemas políticos 
foram criados, destruídos, renovados. 
diversos autores são concordantes na 
opinião de que nunca uma geração 
como a dos baby boomers teve tantas 
possibilidades e recursos à disposição. 
olhando agora para o presente, e como 
Mark Mazower diz, à exceção de al-
guns países nórdicos, o que é feito da 
atual juventude face à anterior da idade 
de ouro? Vejamos com que se defronta 
atualmente um jovem em idade adulta 
ou início de idade adulta: falta de em-
prego ou emprego precário, sub-em-
prego (emprego abaixo do seu nível 
de formação) ou emprego desalinhado 
com a sua vocação, elevadíssimos cus-
tos de formação, elevadíssimos custos 
de manutenção de uma vida “normal”, 
falta de perspectivas a médio e longo 
prazo, entre outros. 

em portugal (e outros países euro-
peus “intervencionados” pela troika) a 
elevada taxa de desemprego entre jo-
vens leva-os a adiarem a vida indefini-
damente. tive a oportunidade de assis-
tir a diversos jovens entrevistados que 
não conseguiam sequer ter uma vida 
sem o suporte permanente de seus pais, 
adiando casamentos e sonhos de vida 
independentes. 
outros jovens que possuíam já vidas 

independentes e aparentemente conso-
lidadas, subitamente viram-se atirados 
para a precariedade tendo que pedir au-
xílio à família ou ajuda social. 
os próprios grupos e movimentos po-

líticos têm extremas dificuldades em 
angariar membros ou de atuar junto das 
pessoas, pois as faltas de perspectivas 
da atual geração tornou-a refratária à 
política, a qual ela atribui a causa dos 

seus males. desconheço qualquer adul-
to jovem cujos pais e avós não contem 
histórias de dificuldades de vida, mas 
com o contraste marcante de que as-
sim que houve a oportunidade, “em 10 
aninhos conseguimos comprar a nossa 
casinha e um carrinho”. 
Hoje, a não ser que se faça parte do 

reduzido grupo privilegiado de profis-
sionais com elevado rendimento, difi-
cilmente pagará uma modesta casa em 
menos de 30 anos e com muito sacrifí-
cio e restrições. 
se é certo que é fácil concordar com 

Mazower acerca do estado atual a que 
as anteriores gerações nos conduziram 
politicamente, não menos poderemos 
ilibar a atual geração que caminha a 
passos largos para a pusilanimidade e 
desinteresse de si mesma. Vemos a vi-
ciação nos telemóveis, nas incessantes 
comunicações fúteis e desprovidas de 
qualquer valor para além de algum nar-
cisismo pessoal, na idolatria da vulga-
ridade e do disparate, na falta de senso 
comum e numa exacerbação do indivi-
dualismo. 
a História da Humanidade confir-

ma-nos que as gerações mais recen-
tes chocam sempre com as anterio-
res gerações, que nenhuma geração 
anterior se pode ilibar dos resulta-
dos atuais, mas também nenhuma 
geração que entra agora nas lides do 
mundo ou qualquer outra geração 
vindoura se pode esquivar da contri-
buição que é chamada a fazer, muito 
menos ignorar as futuras juventu-
des.
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DOsEs:

2
tEmpO:

40mIN

prEpArAÇÃO:INgrEDIENtEs:

prEpArAÇÃO:

fOrNO
DIfIculDADE:

fácIl

PASTEl DE Forno

- 3 colheres de 
  chá de farinha de trigo
- 150 g de margarina
- 1 ovo
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de vinagre
- 1 gema para pincelar
- Um pouco de água
   morna para dar liga na massa
- Recheio de sua preferência.

Em uma vasilha, misture a farinha, 
a margarina, o ovo, o sal e o vinagre. 
Amasse bem até a massa ficar homo-
gênea. Envolva-a em papel filme ou 
saco plástico e leve à geladeira por 30 
minutos. Depois, retire da geladeira e 
abra a massa com o rolo em superfí-
cie enfarinhada, corte a massa em 20 
pedaços, distribua o recheio, feche os 
pastéis e pincele com a gema. Pré-
-aqueça o forno a 180ºC e asse em 
forno médio até dourar.
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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 esposa estava muito doente, algo muito 
critico, porém nenhum médico conseguia des-
cobrir  nem explicar a razão. Este xAmAN com 
seuas rezas e rituais,ajudou-a. 

Ela cuspiu 3 minhocas roxas imundes que quan-
do se cortavam, reproduziam-se. A minha mu-
lher podia ter morrido. 

graças ao xAmAN ela está em casa, feliz e com 
saúde.Infinitas graças XAMAN 

trujillo

sabe há quanto tempo não sorri?
Eu já nem me lembro. A minha vida foram dias 
sombrios e um inferno escuro. tinham-me avi-
sado que eu era perseguido por um espirito em 
luto,mas eu não acreditei,quando ouvi  essas 
vozes e sombras.pensei que eram truques que 
alguém me tinha feito.

O xAmAN INDIO,com luz ultra violeta,invocou 
esse espirito e eu vi com os meus próprios olhos 
que ele me seguia por toda a parte.

Este xAmAN libertou-me desta epidemia infernal.Obrigado. 
tatiana rueda!

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.
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sabe há quanto tempo não sorri?
Eu já nem me lembro. A minha vida foram dias 
sombrios e um inferno escuro. tinham-me avi-
sado que eu era perseguido por um espirito em 
luto,mas eu não acreditei,quando ouvi  essas 
vozes e sombras.pensei que eram truques que 
alguém me tinha feito.

O xAmAN INDIO,com luz ultra violeta,invocou 
esse espirito e eu vi com os meus próprios olhos 
que ele me seguia por toda a parte.

Este xAmAN libertou-me desta epidemia infernal.Obrigado. 
tatiana rueda!

Quão dificil é perder a pes-
soa que amas.

é como viver a morte.gra-
ças a Deus,que este xA-
mAN INDIO,fez que sérgio 
voltasse para casa.

Apesar dos conflitos e 
rumores,somos agora um 
casal feliz. começámos a 
zero e vamos amelhorand o 
cada dia.Obrigado xAmAN. 

marlene gonzales

TESTEMUnHoS rEAiS

A minha filha es-
tava perdida com 
coisas que tortu-
ram um pai.

A minha esposa 
chorava  diáriamen-
te. fizemos tudo o 
que nos era possí-
vel para ela deixar 
os maus amigos 
e as drogas,mas 
nada.

Ela não nos escu-
tava.

Até que um dia falei com o xAmAN,e ele 
numa lingua estranha ,praticou um exorcis-
mo muito mpressionante.

Em frente da minha própria filha Obrigado  
XAMAN por teres salvo a minha filha.Esta-
mos imensamente  gratos..

familia: rincón 

Atraio, amarro 
e submeto o 

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

joelhos, O que eu uno, nenhum 
feiticeiro pode separar.
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SerViÇoS conSulAreS
Embaixada de Portugal em Otava
645 island drive, ottawa, K1Y 0B8
t.:1.613.729.0883

Consulado Geral de Portugal em Montreal
2020 rue de university, suite 2425, H3a 2a5
t.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366
Horário de Atendimento
segunda-Feira 9H00-15H30
terça-feira 9H00-15H30
Quarta-Feira  9H00-16H30
Quinta-Feira 9H00-17H00 
sexta-Feira 9H00-12H30

Associação dos Pais
333, de castelneau, H2r 1p8                  t.: 514.495.3284
associação de Nossa senhora de fátima
1815, Favreau, Laval, H7t 2H1                           t.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá 
4170, st-urbain, H2W 1V3               t.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1n 1X6                          t.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136a, pigeon, H8n 1a6                 t.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, turgeon, j7e 3H8                          t.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West Island
4789, Boul. des sources, H8Y 3c6        t.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra Quebequente

t.: 514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229, Fleury o., H3L 1t8                                       t.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin jason, H1K 2j9                                      t.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, rachel o., H2W 1g3                              t.: 514844.1011
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do Quebec

t.: 450.687.2082
Clube Oriental Português de Montreal
4000, coutrai, H3s 1c2   t.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397, st-Lauent, H2W 1Z8   t.:514.844.1406
sport Montreal e benfica
100, Bernard o., H2t 2K1  t.:514.273.4389

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
11 DE FEVEREIRO DE 2014
1 EURO = CAD 1.524140

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

mercearia 
portuguesa

7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito 
tel.: 514.725.6531

1292 Jarry
tel.: 514.721.5665

servindo a comunidade
há 10 anos

tel.: 514.943.7907

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

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

www.solmar-montreal.com

3224 Bl. Rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

AgÊnciAS
de ViAgenS

bAncoS e 
SerViçoS 

finAnceiroS

cAIxA pOrtuguEsA
4244 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

cAnAlizAdor

fotogrAfo

contAbiliStAS

ANíbAl AfONsO
c.g.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
Tel.: 514.817.2451

dentiStAS

4270 St-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eletricidAde

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

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

4242 St-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

monumentoS

notárioS

reStAurAnteS

cONfOrt
4057 Boul. St-Laurent            

Tel.: 514.987.7666

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

355 rua Rachel Este
tel.: 514.844.3054

trAduçõeS

trAnSporteS

urgÊnciAS e SerViçoS pÚblicoS

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

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

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

www.os50anos.com
a nossa gente de 1963-2013

Casamentos, 
Batizados,Festas,...

A Bom preço
tel.: 514.299.1593

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reStAurAnteS

pOlícIA, fOgO, AmbulâNcIA                 9-1-1
cIDADE DE mONtrEAl               3-1-1
AcIDENtEs DE trAbAlHO      514.903.3000
AIDE JurIDIQuE                 514.842.2233
AJuDA sOcIAl                     514.872.4922
AssurANcE AutOmObIlE               514.873.7620
AssurANcE-EmplOI 514.644.4545
AssurANcE mAlADIE                514.864.3411
cAsAmENtOs cIVIs                  514.393.2113
cIDADANIA cANADIANA               1-888 242-2100
EmIgrAÇÃO cANADá              514.496.1010
EmIgrAÇÃO QuEbEQuE            514.873.2445
HOspItAl HôtEl-DIEu                     514.890.8000
HOspItAl rOYAl VIctOrIA        514.842.1231
multI-EcOutE 514.737.3604
NOrmAs DO trAbAlHO                     514.873.7061
pENsION sEcurIté VIEIllEssE cANADA
 1.800.277.9915
prOtEcÇÃO AO cONsumIDOr 
 1.800.387.1194
prOtEcÇÃO DA JuVENtuDE       514.896.3100
rEgIE Ass. AutOmObIlE                 514.873.7620
rEVENu cANADá                  1.800.959.7383
rEVENu QuEbEQuE             514.864.6299
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PrEciSA-SE DE PESSoA PArA 
TrAbAlHAr nA grElHA 

coM oU SEM ExPEriênciA 
PArA UM rESTAUrAnTE 

PorTUgUêS. 
DEvE FAlAr FrAncêS

514-688-1015

INfOrMaÇÃO 
PRA QUEM LÊ.

RESULTADO
pra QUeM aNUNCIa.

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

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

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

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

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

grANDE 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

JArDINs
DEs 

bEAux-rêVEs
companhia paisagista 
procura homens com 
5 anos de experiência 
para trabalhar em “pa-
vé-uni” assim como 
artesão em pedra na-
tural. bom salário.

514-554-0213 ou
450-641-7389

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

† cArlOs AlbErtO cOrDEIrO
Faleceu em Montreal no dia 3 de feve-
reiro, com 68 anos de idade o Sr. Car-
los Alberto Cordeiro, natural da Ribei-
ra 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, Sónia 
(Karén) seus netos/as Caroline, Jason, 
Rafael, Brendan, 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 funeral foi na sexta-feira dia 7 às 10h00 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.

Aluga-se 31/2 na rua Colo-
nial entre Rachel e Duluth. 
Livre a partir do 1º de mar-
ço. E, vende-se fogão e fri-
gorífico.

tel.:450-632-5432 ou
450-632-6041 ou

514-294-4910

† JEAN-guY bOucHArD
Faleceu em Montreal no dia 31 de ja-
neiro 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
O funeral foi segunda-feira, dia 03 de fevereiro às 11h 
na igreja Ste. Ambroise. Foi a sepultar no cemitério No-
tre-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.

† mANuEl mONIz ONOfrE
1922-2014

Faleceu em Montreal no dia 4 de fe-
vereiro o Sr. Manuel Moniz Onofre 
com 91 anos de idade, natural de 
Lomba da Maia, São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa Maria Ade-
laide Raposo. Seus filhos/as José, 
Billy, Manny (Carol), Noémia (João), 
Luis (Diana Lynn), Adelaide (Steve), 
Fátima (Daniel), John (Marlene), Mi-
chael (Silvy), seus 23 netos, 17 bis-
netos, sua irmã Iria e muitos outros 
familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres, estiveram a cargo de:
grupo Yves légaré
1350, Autoroute 13, laval
(514) 595-1500
Victor marques
O funeral teve lugar sábado, dia 8 de fevereiro de 2014 
após missa de corpo presente pelas 11h00 na igreja 
de Nossa Senhora de Fátima. Seguindo depois para o 
mausoléu Du Ruisseau onde foi sepultado em cripta.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem-Hajam.

precisa de senhora 
para limpeza para 

uma casa.
Deve ter 

experiência.
450-971-5039
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PAlAVrAS cruzAdAS

AnedotAS

HOrIzONtAIs: 1. Despender com moderação, com 
economia. Conclusão de um teorema. 2. Aguar. Número 
ímpar. 3. Vestiras. Parente por afinidade. 4. Pátria. Vir-
tude. Animal vertebrado, pulmonado, de sangue quente, 
com o corpo revestido de penas. 5. Joeirar. 6. Barrete 
mourisco. Composição musical para duas vozes ou ins-
trumentos. 7. Batina leve e simples de padre ou sacris-
tão. 8. Aqui está. Nome próprio masculino. Flanco de 
um exército disposto para a batalha. 9. Pedaço grande 
de qualquer coisa que se come. Aguçados. 10. Assal-
ta. Amiba. 11. Ave parecida com a pomba. Protesto ou 
súplica em voz alta. VErtIcAIs: 1. Terra alagadiça. 
Chamar a atenção por meio de gestos. 2. Atrever-se. 
Intervalo. 3. Igualar (pop.). Relativo ao fisco. 4. Pessoa 
que dança, em relação àquela com quem dança. Dez 
dezenas. Vazia. 5. Dar feição árabe a. 6. Ter a natureza 
de. Caminho orlado de casas dentro de uma povoação. 
7. Composição poética que exprime um pensamen-
to terno, lisonjeiro e galante. 8. Ave pernalta africana. 
Despida. Alguma. 9. Sensação de cansaço, de aborre-
cimento. Ave palmípede, espécie de pato. 10. Líquido 
nutritivo que circula nas diversas partes das plantas. 
Esfera terrestre. 11. Apuro, primor. Guarnecer de asas.
SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONtAIs: 1. Mate, Bispal. 2. Animara, Ali. 3. Ror, Pi, Rifa. 4. Agravo, Or. 5. Ir, 
Relatar. 6. Menos, Rusga. 7. Bastear, Eu. 8. De, Sondar. 9. Unto, Do, Oco. 10. Ata, Ur-
rador. 11. Saloio, Rara. VErtIcAIs: 1. Marfim, Duas. 2. Ano, Rebenta. 3. Tira, Na, Tal.
4. Em, Grosso. 5. Apresto, Ui. 6. Brial, Endro. 7. Ia, Varador. 8. Rotura, Ar. 9. Pai, As, 
Roda. 10. Alforge, Cor. 11. Liar, Aurora.

cOmO é um  AlENtEJANO? 
É, assim, a modos que atravessado. Nem é bem 
branco, nem  preto, nem castanho, nem amarelo, 
nem vermelho... E também não é bem  judeu, nem 
bem cigano. Como é que hei-de  explicar? É uma 
mistura disto tudo com uma pinga de azeite e uma 
côdea  de pão: 
- Dos amarelos,herdámos a  filosofia oriental, a pa-
ciência de chinês e aquela paz interior do tipo “não 
há nada que me chateie”; - Dos pretos,o gosto pela  
savana, por não fazer nada e pelos prazeres da 
vida; - Dos judeus,o humor cáustico  e refinado e as 
anedotas curtas e autobiográficas; - Dos árabes,a 
pele curtida  pelo sol do deserto e esse jeito espe-
cial de nos escarrancharmos nos  camelos; 
- Dos ciganos,a esperteza de  enganar os outros, 
convencendo-os de que são eles que nos estão a 
enganar  a nós; 
- Dos brancos,o olhar  intelectual de carneiro mal 
morto; 
- Dos vermelhos,essa grande  maluqueira de ser-
mos todos iguais.

oS 47 roninS
Assisti à superprodução 47 Ronins já sabendo 

de seu revés nas bilheterias norte-americanas. 
estreou nos estados Unidos na véspera de Natal e 
até 26 de janeiro havia faturado minguados US$ 
38 milhões. O orçamento do longa foi de US$ 200 
milhões. Some a esse valor uma média de US$ 25 
milhões gastos em promoção e tem-se a dimensão 
dantesca do fracasso.

O que faz um blockbuster - filme feito meticulosa-
mente para atingir o grande público e faturar alto - 
fazer água? como executivos versados em minimizar 
riscos não conseguiram antever um fiasco iminente? 
Mesmo uma estrutura industrial de produzir entrete-
nimento audiovisual como Hollywood, com décadas 
de experiência, às vezes erra feio.
47 ronins conseguiu unanimidade: não agradou o 

público tampouco a crítica. a própria universal, pro-
dutora do filme, não se surpreendeu com os números. 
sabia que estava com uma batata quente nas mãos. o 
longa é uma versão americanizada do japonês homô-
nimo de 1941, dirigido por Kenji Mizoguchi. não há 
comparações entre ambos.
Filmado em 3d , a produção leva às telas a lenda 

mais famosa do código de honra samurai, o bushi-
do. segundo a história, 47 samurais tornaram-se ro-

nins (samurais sem senhor) depois de seu mestre ser 
obrigado a cometer seppuku (ritual suicida) por pro-
blemas com uma autoridade do país. Liderados por 
um mestiço interpretado por Keanu reeves, buscam 
vingança contra o traiçoeiro soberano que traiu seu 
mestre e os levou à desgraça.
Elementos humanos típicos dos filmes de samurai, 

como lealdade, sacrifício, persistência e honra, são 

pormenores perdidos em meio a efeitos especiais es-
petaculosos, cenários deslumbrantes e seres fantás-
ticos - supostamente baseados no folclore japonês, 
mas que na verdade parecem saídos de uma produção 
sci-fi. Para piorar, o protagonista vivido Reeves deve 
ser um dos mais apáticos e insossos vistos desde os 
tempos dos samurais. Trata-se de um filme vazio em 
conteúdo narrativo, com trama que não empolga e, 
supreendentemente, incompetente em disfarçar isso. 
Blockbusters mais eficientes e igualmente medío-
cres costumam investir num ritmo frenético de ação 
para anestesiar os sentidos do espectador e ao menos 
entretê-lo a fórceps na falta de uma história decente 
a ser contada. os realizadores de 47 ronins, curio-
samente, tinham uma boa história a contar e a con-
taram mal. para piorar, foram extremamente inábeis 
em dissimular sua imperícia.

coiSAS Do coriSco

Cá estamos nós na semana dos amores, mais 
conhecida pela São Valentim e, como tinha 

prometido, vou vos falar do nosso valentin  de 
Gatineau, aquele que está perdido “damor” por 
minha amiga da rua Henri-Julien. 
Mas antes vamos falar de amores, que às vezes não 

são tão doces como se imagina, como o amor que 
tinha havido entre um tipo que encontrei no mês pas-
sado num café. eu disse um amor mas foram dois 
amores amargos onde, (vamos dar-lhe  um nome), o 
Herculano, teve uma noiva que fugiu com o melhor 
amigo. deixou-lhe uma carta amarga em cima da 
cama. Heculano ía pegando de cabeça. a outra foi 
o internet e o Facebook que tomou conta dela e do 
amor, Herculano desta vez estava mais preparado. 
não dei tempo para ela fugir, foi Herculano, ele mes-
mo que os pôs na rua: pega nas tuas coisas e pôe-te 
na rua, disse-me ele. Herculano entretanto encontrou 
uma valentina e estão os dois perdidos de amor um 

pelo outro. Voltando ao nosso Valentim de gatineau, 
pois ele está  sempre pensando na minha amiga da 
Henri-julien... ele aproveitou o natal pra lhe mandar 
um postal de boas festas e já agora mais um pedido 
de casamento, ele escreveu tanto que teve de conti-
nuar numa outra folha. diz que já foi há muito tempo 
que ele a pediu em casamento, que ao correr deste 
tempo não fosse ela mudar de ideia, pois a última vez 
ela não respondeu. agora ela não responde mas, deu-
-me a carta pra eu ler, e aproveitei para fazer umas 
coisinhas do corisco.
Mas o amor é sentido de várias maneiras, assim 

quando perguntaram ao fundador da revista play 
Boy se ele tinha a certeza que aquelas lindas e jo-
vens senhoras que estão sempre coladas a ele tinham 
um verdadeiro amor por ele. a resposta foi esta: Meu 
amigo eu gosto muito de camarão e quando peço um 
prato desta iguaria não pergunte se o camarão gosta 
de mim, eu simplesmente como e depois pago. cala-
-te boca. fala rapaz. Bom são Valentim a todos e to-
das leitores e leitoras da Voz de portugal. 
A mais bela de todas as coisas: o Amor, Madre 

Teresa de Calcutá.

José de Sousa

consciência pesada é um problema sério
Um casal estava dormindo profundamente como 

inocentes bebés.
De repente, lá pelas três horas da manhã, escu-

tam ruídos fora do quarto.
A mulher, sobressaltada e totalmente espantada, 

diz para o homem:
- Aaaaaiiiiiii, deve ser o meu marido!!!...
O Homem levanta-se espantadíssimo e nu, pula 

como pode pela janela e
Cai em cima de uma planta com espinhos. Em 

poucos segundos volta e
Diz:
- Olha lá sua desgraçada... o teu marido sou eu!!!
- É?!?!? E saltaste da janela porquê?

Diz a mãe para a filha: 
- Ó filha, tu gostas do teu namorado?
- Gosto! Ele até me chama: minha gatinha; minha 

coelhinha!
- Pois é! Mas depois os animais vão crescendo. 
É minha vaca, minha baleia.
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FigUrAS DE PorTUgAl: EçA DE QUEiróS

José Maria Eça de Queirós nasceu na Póvoa de 
Varzim a 25 de Novembro de 1845. filho de 

José Maria de Almeida Teixeira de Queirós e de 
Carolina Augusta Pereira d’Eça, dividiu a infân-
cia entre os cuidados da madrinha e ama, Ana 
Leal de Barros, em Vila do Conde e os dos avós 
paternos em Ver¬demilho (Aveiro).
em 1855, com dez anos, vai para o colégio da Lapa, 

no porto. o diretor do colégio é costa ramalho, pai 
de ramalho ortigão. ramalho ortigão é mais velho 
nove anos do que eça e aí é seu professor de Francês.
em 1861, entra na universidade de coimbra, 

formando-se em direito em 1866. entretanto tinha 
co¬nhecido Antero e Teófilo Bra¬ga, participando 
nos aconteci-mentos que “formaram” a chamada 
geração de 70. Lê vorazmente proudhon, Mus¬set, 
Littré, Victor Hugo, Bal¬zac, Flaubert e também 
Hei¬ne e poe.
de janeiro a julho de 1867 dirige e redige na íntegra 

um jor¬nal de oposição — “o distrito de Évora”. 
regressa a Lisboa e retoma a colaboração na “ga-
zeta de portugal”, fazendo também parte do cená-
culo com Batalha reis, sa¬lomão sáraga, juntando-
-se-lhes antero em 1868. entretanto, na sua própria 
residência, no rossio, abre escritório de advogado.
Vai de visita ao oriente em 1869, onde assiste à inau-

guração do canal do suez. em 1870, é no¬meado ad-
ministrador do concelho de Leiria e con¬corre para 
cônsul, ficando classificado em primeiro lugar. Parti-
cipa nas conferências do casino com
 “o realismo como nova expressão de arte” tendo 

já iniciado “as Farpas”.

em 1872 parte, como cônsul, para Havana, 
se¬guindo-se newcastle-on-tyne em 1874 e Bristol 
em 1878. em 1888, consegue a transferência para o 
consulado de paris.
a obra literária de eça é uma constante dialética em 

que a tese e a antítese são o real e a Fantasia e a 
síntese é a ironia. a ironia é a unidade englobante 
de toda a sua obra, quer seja ficção ou jornalismo. 
“os Maias”, a sua obra-prima, chega em 1888 de-
pois de “o primo Basílio”, “o Man¬darim”, “a re-
líquia” e seguindo-se “a ilustre casa de ramires” e 
“a ci¬dade e as serras”, entre outras. eça fala de “o 
dom divino de rir”. O riso é para ele uma filosofia, 
bem patente quando diz que “portugal é a França tra-
duzida em calão”. podia considerar-se um vago anar-
-quista entristecido, humilde, inofensivo.
considerado como um dos mes¬tres do realis-

mo, para ele o mun¬do só vale pelo homem. É 
funda¬mentalmente um ironista, um crítico e um lí-
rico. as suas obras estão traduzidas em castelhano, 
francês, inglês, alemão, italiano, checo, russo, polaco 
e norueguês.

COOrdeNadO peLO JOsé pereIra

OBRAS LITERáRIAS

o Mistério da estrada de sintra (1870)
o crime do padre amaro (1875)
a tragédia da rua das Flores (1877-78)
o primo Basílio (1878)
o Mandarim (1880)
as Minas de salomão (1885)
a relíquia (1887)
os Maias (1888) (eBook)
uma campanha alegre (1890-91)
o tesouro (1893)
a aia (1894)
adão e eva no paraíso (1897)
correspondência de Fradique Mendes (1900) 
a ilustre casa de ramires (1900)
a cidade e as serras (1901)
contos (1902)
prosas Bárbaras (1903)
cartas de inglaterra (1905)
ecos de paris (1905)
cartas familiares e bilhetes de paris (1907)
notas contemporâneas (1909)
Últimas páginas (1912)
a capital (1925)
o conde de abranhos (1925)
alves & companhia (1925)
correspondência (1925)
o egipto (1926)
cartas inéditas de Fradique Mendes (1929)
eça de Queirós entre os seus - cartas íntimas (1949)

na última fase da sua existência participa no gru-
po chamado “Vencidos da Vida” e que tem o seu 
órgão, embora não de forma oficial, na “Revista de 
portu¬gal”, dirigida por eça desde paris.

Morre a 16 de Agosto de 1900 na capital france-
sa, sendo o seu corpo trazido para Lisboa e sepul-
tado no Alto de São João.

QUinTA-FEirA 13 DE FEvErEiro
- rEnovEi A cASA... à PorTUgUESA
- joSé AlbErTo rEiS no SolMAr

SábADo 15 DE FEvErEiro
- DiA Do EMigrAnTE EM vilA vErDE, brAgA

bell fibe: 880 | Videotron: 255

CaNtINHO dO sÃO VaLeNtIM

A noiTE ESTAvA ESTrElADA
a noite estava estrelada, e ao longe o vento so-

prava do infinito dos astros, trazendo até mim, o 
eco dos teus passos
Vislumbro-te, entre as frestas do pensamento 

onde a tua ausência, está presente em cada mo-
mento faz-me falta as ilusões em bruto, que a mi-
nha alma dilui perdi os meus sonhos, já não sou; 
Fui!..
fui aquele amante fiel, integre que te oferecia 

flores cruel é o tempo, que a correr vai levando 
toda a minha emoção que me deixa solitário, com 
os meus desejos vivos em desolação nós era-mos 
aquela singela essência mais pura, na fervença do 
amor que a vida nos oferecia em todo o seu es-
plendor.
e quando me lembro de ti excitada, no mar dos 

teus desejos, eu vou de boca fechada, continua-
mente a dar beijos.
Êxtase!. beijo profundo, adoro esta sensação!.
será que ainda vivo neste mundo? ou já estou 

noutra dimensão?.
quem me dera partir para a morte neste abraço,
volatiliza-me num sopro de éter divino, e contigo 

flutuar no espaço.
José da Conceição
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rOstOs, OLHares e IdeNtIdade

MaNUeL CarVaLHO e JOaQUINa pIres

UMA MULHER AGRADECIDA à VIDA

roSA AbrEU
Certos dias, há entrevistas que acontecem as-

sim. Fluem, tranquilamente, a banharem  
margens aprazíveis da memória, a espraiarem-
-se por um tempo alimentado por seivas oníricas  
que, não obstante as dificuldades e os obstáculos 
defrontados, estava impregnado dum encanto que 
o correr dos anos e da vida teve o condão de apu-
rar e transformar em bálsamo retemperador.
rosa abreu pousa em nós os olhos rasgados, de to-

nalidade a ondular entre o azul e o verde, por vezes 
a tingirem-se de violeta,  mas sempre repassados da 
placidez das paisagens minhotas que a geraram.
«nasci em 1966, em Braga», enceta a conversa, as 

mãos tranquilamente pousadas no regaço. «os meus 
pais são naturais de sabariz, Vila Verde.  cheguei cá, 
a Montreal, tinha treze meses, em junho de 1967 e 
os meus pais foram viver para a zona portuguesa, na 
clark, com a pine.
tenho uma irmão gémea, a Lurdes, éramos muito 

conhecidas no Bairro pelas “gémeas”. naquela zona 
havia muitos portugueses, logo ali perto existia a pa-
daria Levine, de que os meus pais eram fregueses, 
havia o restaurante Lisboa antiga, que o meu pai 
frequentava muito, também me recordo da sala de 
bilhar por cima dos Quatre Frères. depois, começa-
ram a abrir várias lojas portuguesas, a Flor do Lar, o 
supermercado universal e outros. Vivemos 12 anos 
muito tranquilos nessa zona. 
o meu pai trabalhava na construção e a minha mãe 

fazia limpezas em casas particulares.  naquele tem-
po, frequentavam muito a associação portuguesa do 
canadá. eu e a minha irmã íamos à escola france-
sa jean jacques olier, ali na pine, e frequentávamos  
também, no mesmo local, aos sábados, a escola por-
tuguesa do Banco português do atlântico.
Quando nos nasceu mais um irmão, o dominique, 

temos doze anos de diferença, mudámos para a côte 
saint-Luc onde eu a minha irmã passámos a ir à Éco-
le secondaire st-Luc. era uma zona mais inglesa, 
com muitas etnias, mas tanto eu como a minha irmã 
somos pessoas que nos adaptamos com facilidade,  
além disso os meus pais fizeram tudo o que podiam 
para que nos sentíssemos bem.
Íamos muito ao Clube Oriental que ficava ali perto. 

naquele tempo havia actividades quase todos os sá-
bados. Muitos dos jovens que lá iam frequentavam a 
mesma escola que nós e conhecíamo-nos quase to-
dos. nem pensávamos em sair para outro lado qual-
quer, estávamos ansiosos para que chegasse o sábado 
à noite para nos juntarmos todos no oriental. Foram 
tempos felizes.
Mesmo quando fomos para a côte saint-Luc, os 

meus pais faziam as compras na zona portuguesa.  
Vínhamos todos os domingos à missa. o meu pai era 
muito implicado na comunidade, fez parte do conse-
lho de administração da igreja e também da comissão 
de pais da escola portuguesa.
Mais crescida, eu estudava, trabalhava part-time 

no supermercado steinberg e ocupava-me, algumas 
horas por semana, de uma menina deficiente. Como 
frequentei a escola francesa, tive de seguir cursos de 
inglês à noite, porque naquilo que eu queria trabalhar 
era preciso saber bem a língua.»
sorri, um pouco enleada, sobem à tona das palavras 

vestígios de velhas apreensões e do antigo receio de 
desapontar os sonhos por desbravar dos progenitores.
«Os pais gostam que os filhos tirem um curso uni-

versitário, querem sempre o melhor para nós, que 
sejamos médicos, advogados, mas eu não gostava 
muito da escola,  fiz um curso de techniques de bu-
reautique no cégep andré Laurendeau, em Lasalle». 
ultrapassado o tempo das indecisões, sente-se uma 

mulher realizada profissionalmente, a tranquilidade 
da estabilidade alcançada transparece no calor da 

confissão:
«sou franca, sou uma pessoa que teve sempre muita 

sorte na vida, o trabalho que eu faço hoje, que é de es-
crivã (grefière)  no Tribunal Administrativo do meio 
financeiro, aconteceu porque estava no bom sítio, no 
bom momento. está bem que trabalhei muito, come-
cei como secretária,  depois tive uma oportunidade, 
estou nesta posição há 22 anos, somos cinco neste 
departamento e sou a única que não é advogada, hoje 
não teria sido possível.

o meu trabalho faz com que viaje muito por todo 
o Québec quando há audiências fora de Montreal, 
custa-me ter de deixar a família, mas isso também 
tem um lado positivo, por exemplo, o meu marido 
que não sabia estrelar um ovo, hoje cozinha tão bem 
como eu.»
solta mais uma das suas frequentes gargalhadas di-

vertidas e aproveitamos a ocasião para recuar até ao 
ano do casamento com um rapaz português.
«só namorei três meses com o meu marido, toda a 

gente pensava que seria um desastre, que o casamen-
to não iria durar um ano mas faço 25 anos de casada 
em junho. ele chegara recentemente ao Québec e 
as pessoas supunham que queria casar comigo para 
se legalizar, mas eu estava apaixonada, o meu pai, a 
princípio, era contra o meu casamento, toda a gen-
te sabe disso, mas hoje são muito amigos. arrisquei 
muito, é certo, mas acertei, temos duas filhas maravi-
lhosas, a Katy que tem 20 anos e a Liane, com 15.»
o pai sempre dissera que aos 55 anos partiria, re-

gressaria a portugal mas, quando chegou o momen-
to, a separação foi dolorosa. passados tantos anos, a 
evocação do acontecimento ainda lhe faz saltar irre-
primíveis lágrimas aos olhos.
«Era o sonho dele. O meu irmão tinha 14 anos e 

teve de ir com os meus pais, no princípio foi mui-
to difícil para ele, telefonava para o irmos buscar, 
mas depois adaptou-se, tirou um curso de infor-
mática, abriu uma companhia de multimédia, toca 
e canta num conjunto. Casou e tem uma menina e 
continua a morar em Sabariz, por cima dos meus 
pais, nunca mais pensou em regressar ao Canadá.

Continuação na próxima edição

A FESTA liTEráriA
EM PijAMAS

Dando seguimento à primeira Festa Literária em 
pijamas em benefício do centre philou, os ar-

tistas Kim thuy, claudia Larochelle e o simpatiquís-
simo alain Labonté, estiveram de volta, sexta-feira 
dia 7 de fevereiro às 21h00 no clube Lion d’or para 
um segundo programa. desta vez os lucros rever-
teram a favor de L’auberge du coeur Le tournant.  

Winston McQuade, therese parisien, o grande david 
goudreault, o poeta janick Belleau, o musico Martin 
Bachand e os autores-compositores-interpretes coral 
egan e Mara tremblay ajuntaram-se à lista. celine 
Lamontagne assegurou como sempre a apresentação.
numa fórmula cabaret e num ambiente caloroso, 

esta Festa Literária em pijamas foi um momento 
único aonde a literatura foi homenageada. Vestidos 
em pijamas, um copo na mão, o público deixou-se 
embalar. nos textos muitos conhecidos e populares 
ou inéditos, cada um viu-se transportar no universo 
da juventude, da utopia da diferença e da proposição 
de viver diferente. com muitos segmentos literários 
havia música, fazendo um ambiente único.
Falando com a Kim, ela me disse que esta ideia um 

pouco maluca de passar uma tarde em pijamas, a des-
cobrir textos e novos autores, veio-nos à mente há 
mais ou menos um ano e como quere é poder, esta 
ideia tomou corpo e diga-me lá se o resultado não é 
fascinante? realmente é verdade, Kim.
Esta festa vai-se repetir e a cada vez que se repetir 

os fundos serão doados a uma causa diferente. O 
alain confirmou-me que o próximo espetáculo fes-
ta Literária em Pijamas, será no dia 25 de Abril e os 
fundos reverterão a favor da Fondation Sommeil. 

Natércia rodrigues
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o “SiM” E o “não” Do TElEScóPio HUbblE, MAiS o “não”
DAS “cArTAS DE vAlor”, E oS MATriMónioS inFAnTiS 

Trataremos dos “valores, ditos pessoais ou co-
letivos”, além das discussões humanas  parti-

culares.
 1º. o telescópio Hubble: --É uma criação humana 

colocada nas bordas externas da atmosfera a 593 qui-
lómetros de altura. o nome “Hubble” é homenagem 
ao astrónomo edwin Hubble, e foi lançado em 1990 
em projeto da nasa e da esa, no programa de gran-
des observatórios. as melhores imagens obtidas do 
universo são do Hubble, e têm provocado discus-

sões entre estudantes e Mestres, sobre a existência de 
Deus. Um diaporama que circula em fotografias ma-
ravilhosas, de galáxias, nebulosas, estrelas e planetas, 
tem parado o fôlego por admiração de muita gente. o 
universo é pleno de grandeza, e suscita acreditar que 
é prova da existência de um criador que ultrapassa o 
ser humano em inteligência e criatividade!
o Hubble gira ao redor da terra à velocidade de 

28.000 km por hora, e completa a Órbita em 97 mi-
nutos. pesa 11.000 quilos.
no cosmos pode haver mais de 100 biliões de galá-

xias, e a distância de ano luz pode ser 9,5 triliões de 
quilómetros.
a foto é a nebulosa Houglass, situada a 8000 anos-

-luz, de harmonia ao diaporama em circulação.
O Universo é o “sim” na afirmação de que essa obra 

incomparável, é particularidade de deus, como acre-
ditam os crentes, e  “não” o acaso, ou o poder do 
tempo na formação imaginária dos ateus.
citemos algumas fotos do referido diaporama: 

--galáxia do chapéu dista de nós a uma distância de 
28 milhões de anos-luz; a nebulosa da Formiga, en-
tre 3.000 a 6.000 anos-luz; esquimó, 5.000 anos-luz; 
A Nebulo Hourglas, 8.000 anos-luz: a Trifida 9.000 
anos-luz, e os mais próximos da terra como saturno, 

plutão, Via Láctea, Vénus, Marte, júpiter, também a 
muitos quilómetros de distância. Para tal não há afir-
mações de podermos viajar por estas maravilhas do 
telescópio Hubble, que é aparelho notável, mas não 
pode dar ideia para passeios na eternidade dos filhos 
do reino eterno… a terra que habitamos, em com-
paração de tamanho é um pequeno planeta para berço 
das nossas vidas: talvez para outro projeto divino. a 
Bíblia diz-nos muita coisa a propósito, e os descren-
tes deviam também estudá-la.
2º. “cartas de valor laico na religião: -- já publi-

camos um pequeno trecho sobre o programa que o 
governo deste país elaborou. continha, ou, contém, 
um propósito para unir os habitantes do país como 
irmandade: porém, estamos a dar conta de que muita 
gente não está de acordo. pior ainda é a discussão 
das “cartas de valor sobre a religião”: digamos “reli-
giões”, porque são bastantes as que põem muita gen-
te em grandes dificuldades. Não é formação secular 
para todo o mundo aceitar; nem amor do íntimo dos 
governantes para estabelecerem a melhor das rela-

ções em harmonia com o criador dos astros…publi-
car um édito para o governo poder mandar como lhe 
apraz, está sendo um grande problema nas disparida-
des de conceito. o povo evasivo das religiões acei-
ta sem discussão qualquer atitude dos governantes; 
mas os membros salvos por jesus costumam colocar 
tudo nas mãos de deus, pois sabem que cada pessoa 
comparecerá perante o tribunal de cristo. “importa 

que todos nós compareçamos perante o tribunal de 
cristo, para que cada um receba segundo o bom ou o 
mal que tiver feito (2ª coríntios 5:10). não há indica-
ção bíblica para que sejam proibidos, em grande par-
te, os símbolos religiosos, nem “a burga”, “nigab”, 
“hidjab”, “tchador”, lenços ou turbantes, e qualquer 
vestuário. Foram criados nas atividades religiosas 
das nações fora da Bíblia e, muitos governos que já 
lançaram essas proibições estão com problemas de 
resolução volível. 
3º.: Matrimónio de crianças:-- a História oculta do 

Mundo é o que anuncia o diaporama que também cir-
cula, com o pedido de darmos conhecimento. “uma 
das histórias mais sórdidas do abuso infantil, tortu-
ra e sodomizações do planeta vindo do fundo dos 
esgotos de Gaza, é os casamentos pedófilos do Ha-
mas, que envolvem crianças de 4 a 10 anos de idade. 
tudo com a devida autorização da lei do islamismo 
radical”. as meninas, na pré-puberdade, vestidas de 
branco e adornadas com maquilhagem excessiva, re-
ceberam “bouquets” de noiva, mas não descortinam 

o que vai ser a sua vida, com maridos de 20 anos 
e mais! E nós ficamos com o coração a sangrar de 
dor e tristeza. escuridão sobre as famílias que par-
ticiparam destes matrimónios. também está escrito 
algo de jesus, que diz: -- “ocultastes estas coisas aos 
sábios e entendidos deste mundo, e as revelaste aos 
pequeninos. sim, porque assim te agrada” (Lucas 
10:21). jesus amava as crianças!

J. J. Marques da Silva
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Miguel Félix

coMo EnviAr A
SUA oPinião à rTP?

Durante a sua visita, o Secretário de Estado das 
Comunidades, Dr. José Cesário convidou-nos 

a enviar as nossas questões à RTP. Então eu fui à 
“pesca”, para ver como.
o provedor da televisão é uma das pessoas indica-

da nessa situação, para enviar a vossa opinião sobre 
os programas da rtp. o provedor do telespectador 
recebe então as suas críticas, as suas sugestões ou  

mesmo as suas felicitações sobre os programas e a in-
formação emitidos. Mas como enviar a sua opinião? 
os modos de envio da sua opinião com o provedor 
poderão ser os convencionais correio postal ou ainda 
o correio eletrónico.

o serviço do provedor tem normas para as suas 
mensagens enviadas. o provedor apenas aceita tra-
tar mensagens escritas. o serviço pede ao ouvinte 
de sintonizar a sua ideia. na missão de responder ao 
grande número possível, que eles não consideram 
mensagens manuscritas com mais de uma página, 
nem e-mails com mais de 450 palavras (1500 carac-
teres). as outras normas são regras normais por esse 
tipo de serviço. eles não aceitarão mensagens não 
identificadas, mas respeitarão o pedido de reserva de 
identidade, desde que assinalada a casa própria. para 

a sua mensagem ser tratada é obrigatório preencher 
os campos de identificação, tanto em mensagens en-
viadas por correio postal, indicando o nome, o telefo-
ne, o endereço. Você deverá classificar a sua mensa-
gem no fim: Crítica, Dúvida, Sugestão ou Satisfação. 
uma outra regra principal é uma linguagem que não 
é insultuosa.
Correio postal: provedor do telespectador
av. Marechal gomes da costa, 37
1849-030 Lisboa, portugal
Correio electronico: provedor.telespectdor@rtp.pt
site web: www.rtp.pt
a rtp tem o seu próprio serviço de atendimento, 

também a procura das vossas opiniões. 
Por telefone: 707 789 707

cAMEron DiAz lAnçA linHA DE SAPAToS
Esta é a primeira coleção apresentada pela atriz 

como directora criativa da Pour La Victoire.
cameron diaz acaba de lançar a sua primeira colabo-

ração com a marca pour La Victoire. a atriz apresenta 
uma variedade de sapatos altos, em tons neutros, com 
diferentes texturas e estilos, do casual ao mais clássi-
co. uma coleção feita para mulheres que realmente se 
identicam com as peças mas que não queiram apenas 
ser como ela. “eu não quero que tentem ser como eu. 
esta não é a imagem de marca . eu quero que as mu-
lheres sejam elas mesmas nestes sapatos.”, referiu a 
atriz. por esse motivo cameron não quis que a cole-
ção tivesse o seu nome e não quer a sua imagem nas 
campanhas publicitárias. a atriz tem, enquanto direc-
tora criativa, o objectivo de sofisticar a marca e criar 
algo novo. o essencial é apresentar sapatos que unam 

o melhor de dois mundos: o conforto e o estilo. os 
preços devem variar entre 240$ e 425$. 
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1-Penafiel	 51	 29	 13	 12	 4	 29	 16
2-FC	Porto	B	 51	 29	 15	 6	 8	 35	 25
3-Moreirense	 51	 29	 13	 12	 4	 44	 20
4-Portimonense	 49	 29	 15	 4	 10	 43	 35
5-Benfica	B	 48	 29	 13	 9	 7	 58	 38
6-Sporting	B	 47	 29	 14	 5	 10	 41	 35
7-Desp.	Aves	 46	 29	 13	 7	 9	 26	 22
8-Tondela	 43	 28	 12	 7	 9	 32	 27
9-Sp.	Covilhã	 42	 29	 12	 6	 11	 30	 31
10-Ac.	Viseu	 39	 29	 11	 6	 12	 29	 24
11-SC	Braga	B	 38	 29	 11	 5	 13	 35	 40
12-Farense	 38	 29	 10	 8	 11	 30	 30
13-U.	Madeira	 38	 29	 11	 5	 13	 39	 33
14-Beira-Mar	 37	 29	 10	 7	 12	 32	 34
15-Chaves	 37	 28	 10	 7	 11	 32	 42
16-Marítimo	B	 36	 29	 10	 6	 13	 22	 30
17-Leixões	 36	 29	 10	 6	 13	 32	 36
18-Feirense	 35	 29	 7	 14	 8	 28	 32
19-Santa	Clara	 30	 29	 8	 6	 15	 25	 34
20-UD	Oliveirense	 29	 29	 7	 8	 14	 40	 55
21-Trofense	 26	 29	 5	 11	 13	 23	 46
22-Atlético	CP	 24	 29	 5	 9	 15	 20	 40

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

1-Benfica	 43	 18	 13	 4	 1	 34	 13
2-FC	Porto	 39	 18	 12	 3	 3	 35	 12
3-Sporting	 38	 18	 11	 5	 2	 35	 12
4-Nacional	 31	 18	 8	 7	 3	 27	 18
5-Estoril	Praia	 30	 18	 8	 6	 4	 27	 19
6-SC	Braga	 26	 18	 8	 2	 8	 26	 21
7-V.	Guimarães	 26	 18	 8	 2	 8	 20	 18
8-Rio	Ave	 22	 18	 6	 4	 8	 14	 19
9-V.	Setúbal	 22	 18	 6	 4	 8	 22	 30
10-Académica	 22	 18	 6	 4	 8	 12	 21
11-Marítimo	 21	 18	 5	 6	 7	 26	 31
12-Gil	Vicente	 19	 18	 5	 4	 9	 15	 26
13-Arouca	 17	 18	 4	 5	 9	 16	 23
14-Belenenses	 15	 18	 3	 6	 9	 11	 22
15-P.	Ferreira	 13	 18	 3	 4	 11	 16	 34
16-Olhanense	 13	 18	 3	 4	 11	 12	 29

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

Nacional 2-0 Belenenses
V. Setúbal 3-2 V. Guimarães

Rio Ave 1-1 Arouca
Olhanense 1-1 Marítimo
FC Porto 3-0 P. Ferreira

SC Braga 4-1 Gil Vicente
Académica 0-1 Estoril Praia

Benfica 2-0 Sporting

reSultAdoS

Moreirense 1-1 Benfica B
Sp. Covilhã 1-1 Feirense

Marítimo B 2-3 UD Oliveirense
Penafiel 0-0 Atlético CP

Portimonense 2-0 Trofense
Leixões 0-1 Beira-Mar

Ac. Viseu 1-0 U. Madeira
Santa Clara 1-1 FC Porto B

SC Braga B 3-0 Farense
Desp. Aves 0-0 Sporting B

Tondela 12/02  10:00 Chaves

reSultAdoS PróximA jornAdA
Benfica B 15/02 SC Braga B
Atlético CP 16/02 Moreirense
Penafiel 16/02 Portimonense
Beira-Mar 16/02 Santa Clara

FC Porto B 16/02 Leixões
Feirense 16/02 Ac. Viseu
Sporting B 16/02 Tondela

Trofense 16/02 Desp. Aves
Chaves 16/02 U. Madeira
Farense 16/02 Marítimo B

UD Oliveirense 16/02 Sp. Covilhã

Belenenses 15/02  13:00 Académica
Sporting 15/02  15:15 Olhanense
Marítimo 16/02  11:00 V. Setúbal

Arouca 16/02  11:00 Nacional
V. Guimarães 16/02  11:00 Rio Ave

P. Ferreira 16/02  12:00 Benfica
Gil Vicente 16/02  14:15 FC Porto

Estoril Praia 17/02  15:00 SC Braga

19ª 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

SC Braga - Rio Ave 26/03 16/04
FC Porto - Benfica 26/03 16/04

MeIas-fINaIs

rIO AVE Vs sc brAgA
2014-02-13 às14:45

fc pOrtO Vs  bENfIcA
ADIANtADO

MeIas-fINaIs
Penafiel 0-1  Benfica

FC Porto 2-1 Estoril Praia
Rio Ave 1-0 Académica

SC Braga 3-1 (a.p.) Desp. Aves

QUartOs-de-fINaL

taÇa dO reI

biS DE cr7 colocA rEAl MADriD nA FinAl

Os merengues voltaram 
a vencer o Atlético de 

Madrid, agora por 2-0, se-
guindo para a final da taça 
do Rei.
Barcelona ou real sociedad 

é agora a única dúvida que 
persiste para o real Madrid, 
que hoje confirmou a presen-
ça na final da Taça do Rei com 
a vitória, por 2-0, em casa do 
atlético de Madrid. na pri-
meira mão, no santiago Ber-
nabéu, um triunfo por 3-0.

dois golos de cristiano ro-
naldo, ambos na marcação de 
grandes penalidades, aos 7 e 

16 minutos, depressa acaba-
ram com as poucas esperanças 

colchoneras numa histórica re-
montada.
esta quarta-feira será conhe-

cido o outro finalista, sendo 
que na primeira mão, no nou 

camp, o Barcelona derrotou a 
real sociedad por 2-0.

bEnFicA 2-0 SPorTing

ADriEn TrAvoU lUTA DESigUAl
Depois de ver a sua equi-

pa receber e vencer o 
Sporting por 2-0, em partida 
que encerrou a 18.ª jornada 
da Liga, Jorge Jesus surgiu 
satisfeito no “flash inter-
view” da benfica tv.
“Foi um bom jogo das duas 

equipas, embora o Benfica 

fosse melhor durante todo o 
encontro. Na primeira parte fi-
zemos um golo, mas podíamos 
ter conseguido 2 ou 3, já que 
fomos sempre disciplinados ta-
ticamente e conseguimos cons-
truir várias ocaisões. o spor-
ting pretendeu jogar o jogo pelo 
jogo connosco, mostraram que 
tinham uma ideia para tentar a 
vitória, mas o Benfica foi me-
lhor hoje e mereceu vencer”, 
disse. “temos que trabalhar 
dia-a-dia, em cada treino, para 
ir andando para a frente. se se 
ganha mais vezes é porque se 
está melhor, mas é verdade que 
temos vindo a evoluir. esta-
mos a chegar ao segundo terço 

da prova num plano bom, mas 
ainda há muito potencial para 
melhorar”, finalizou Jorge Je-
sus que, agora, vê a sua equipa 
com 4 pontos de vantagem em 
relação ao Fc porto e 5 sobre o 
sporting.
“Fomos muito fortes men-

talmente, estamos confiantes 

e a ajuda dos adeptos é deter-
minante. estamos a pressionar 
os adversários como ninguém, 
mas também não conseguimos 
estar 90 minutos em cima dos 
adversários. ainda assim, em 
determinados momentos, pare-
cemos estar a quebrar, mas de-
pois aproveitamos para sair em 
contra-ataque”.
a figura: adrien
Foi o jogador leonino que, no 

fim das contas, mais perto es-
teve do nível habitual. embora 
muito só a meio-campo, deu 
tudo o que tinha na luta com 
Fejsa e enzo pérez. Foi o único 
jogador leonino a conseguir co-
locar a bola no chão e a tentar 

construir jogo.
positivo: Heldon fez por justi-

ficar a aposta
não foi uma estreia de sonho, 

até pelo resultado, mas ain-
da assim o reforço de inverno 
contratado ao Marítimo esteve 
associado aos poucos lances de 
perigo do sporting. aos 63 mi-
nutos furou bem pela esquerda, 
entre Maxi e Markovic, mas 
depois, já na área, atirou por 
cima.
Negativo: estratégia falhada
a estratégia de Leonardo 

jardim tinha perdido o efeito 
surpresa com o adiamento do 
jogo, mas ainda assim o técni-
co leonino decidiu manter as 
apostas. não foi feliz, no en-
tanto. colocado nas costas de 
slimani, Montero acabou por 
ter menos bolas nos pés do que 
é habitual quando joga sozinho 
na frente. andré Martins andou 
«escondido» no flanco direito 
e raramente apareceu em zona 
central a baralhar a defesa en-
carnada. O meio-campo ficou 
assim em inferioridade, até 
porque dier foi sempre muito 
estático.
Outros destaques: rui patrí-

cio: pouco ou nada podia fazer 
nos golos, e ainda esteve em 
destaque a evitar alguns golos. 
negou duas vezes o golo a ro-
drigo, embora antes até tenha 
errado com os pés, rematando 
contra Lima.
Slimani: Teve finalmente 

uma oportunidade a titular, 
mas no contexto coletivo ficou 
difícil mostrar serviço. Bata-
lhou nas alturas com Luisão e 
garay, mas a bola quase nunca 
chegou lá à frente.
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 p J V E D
1-chelsea 56 25 17 5 3
2-Arsenal 55 25 17 4 4
3-Man. City 54 25 17 3 5
4-Liverpool 50 25 15 5 5
5-Tottenham 47 25 14 5 6
6-Everton 45 25 12 9 4
7-Man. United 41 25 12 5 8
8-Newcastle 37 25 11 4 10
9-Southampton 36 25 9 9 7
10-Swansea City 27 25 7 6 12
11-Hull City 27 25 7 6 12
12-Aston Villa 27 25 7 6 12
13-Stoke City 26 25 6 8 11
14-Crystal Palace 26 25 8 2 15
15-West Ham 25 25 6 7 12
16-Norwich City 25 25 6 7 12
17-Sunderland 24 25 6 6 13
18-West Bromwich 23 25 4 11 10
19-Cardiff City 21 25 5 6 14
20-Fulham 20 25 6 2 17

Inglaterra
PremIer league

cAmpeonAtoS europeuS - reSultAdoS e clASSificAção

 p J V E D
1-barcelona 57 23 18 3 2
2-Atlético madrid 57 23 18 3 2
3-Real Madrid 57 23 18 3 2
4-Athletic 44 23 13 5 5
5-Villarreal 40 23 12 4 7
6-Real Sociedad 37 23 10 7 6
7-Valencia 31 23 9 4 10
8-Sevilla 31 23 8 7 8
9-Levante 29 23 7 8 8
10-Espanyol 29 23 8 5 10
11-Celta de Vigo 26 23 7 5 11
12-Osasuna 25 23 7 4 12
13-Almería 25 23 7 4 12
14-Elche 25 23 6 7 10
15-Getafe 25 23 7 4 12
16-Granada 24 23 7 3 13
17-Málaga 24 23 6 6 11
18-Valladolid 21 23 4 9 10
19-Rayo Vallecano 20 23 6 2 15
20-Real Betis 14 23 3 5 15

esPanha
lIga BBVa

 p J V E D
1-paris sg 55 24 16 7 1
2-monaco 50 24 14 8 2
3-Lille 44 24 13 5 6
4-Saint-Étienne 41 24 12 5 7
5-Marseille 39 24 11 6 7
6-Lyon 37 24 10 7 7
7-Stade de Reims 36 24 9 9 6
8-Bordeaux 34 23 9 7 7
9-Nantes 33 24 10 3 11
10-Lorient 32 23 9 5 9
11-Toulouse 30 23 7 9 7
12-Bastia 30 23 8 6 9
13-Nice 30 24 9 3 12
14-Montpellier 28 24 5 13 6
15-Rennes 27 24 6 9 9
16-Guingamp 26 24 6 8 10
17-Évian TG 23 24 5 8 11
18-Valenciennes 21 24 5 6 13
19-Sochaux 15 24 3 6 15
20-AC Ajaccio 14 24 2 8 14

França
lIgue 1

 p J V E D
1-Juventus 60 23 19 3 1
2-roma 51 22 15 6 1
3-Napoli 47 23 14 5 4
4-Fiorentina 44 23 13 5 5
5-Internazionale 36 23 9 9 5
6-Hellas Verona 36 23 11 3 9
7-Parma 33 22 8 9 5
8-Torino 33 23 8 9 6
9-Lazio 32 23 8 8 7
10-Genoa 30 23 8 6 9
11-Milan 29 23 7 8 8
12-Sampdoria 28 23 7 7 9
13-Atalanta 27 23 8 3 12
14-Udinese 26 23 8 2 13
15-Cagliari 24 23 5 9 9
16-Bologna 21 23 4 9 10
17-Chievo 18 23 4 6 13
18-Livorno 17 23 4 5 14
19-Sassuolo 17 23 4 5 14
20-Catania 16 23 3 7 13

ItálIa
serIe a

Liverpool 5-1 Arsenal
Aston Villa 0-2 West Ham
Chelsea 3-0 Newcastle

Crystal Palace 3-1 West Bromwich
Norwich City 0-0 Man. City

Southampton 2-2 Stoke City
Sunderland 0-2 Hull City

Swansea City 3-0 Cardiff City
Tottenham 1-0 Everton

Man. United 2-2 Fulham

Espanyol 1-0 Granada
Valencia 5-0 Real Betis

Rayo Vallecano 4-1 Málaga
Real Madrid 4-2 Villarreal

Almería 2-0 Atlético Madrid
Osasuna 2-0 Getafe
Valladolid 2-2 Elche

Real Sociedad 0-0 Levante
Sevilla 1-4 Barcelona

Celta de Vigo 0-0 Athletic

Toulouse 0-0 Saint-Étienne
Marseille 3-0 Bastia

AC Ajaccio 3-1 Rennes
Guingamp 1-2 Stade de Reims

Lille 2-0 Sochaux
Montpellier 1-1 Évian TG
Valenciennes 2-1 Nice

Nantes 1-2 Lyon
Bordeaux ADI Lorient
Monaco 1-1 Paris SG

Fiorentina 2-0 Atalanta
Udinese 3-0 Chievo

Napoli 3-1 Milan
Torino 1-2 Bologna
Livorno 0-1 Genoa
Parma 0-0 Catania

Sampdoria 1-0 Cagliari
Hellas Verona 2-2 Juventus

Lazio 0-0 Roma
Internazionale 1-0 Sassuolo

 p J V E D
1-b. münchen 56 20 18 2 0
2-b. leverkusen 43 20 14 1 5
3-B. Dortmund 39 20 12 3 5
4-Schalke 04 37 20 11 4 5
5-B. M’gladbach 33 20 10 3 7
6-VfL Wolfsburg 33 20 10 3 7
7-Hertha BSC 31 20 9 4 7
8-FC Augsburg 31 20 9 4 7
9-FSV Mainz 05 30 20 9 3 8
10-Hannover 96 24 20 7 3 10
11-TSG 1899 22 20 5 7 8
12-E. Frankfurt 21 20 5 6 9
13-W. Bremen 20 20 5 5 10
14-VfB Stuttgart 19 20 5 4 11
15-SC Freiburg 18 20 4 6 10
16-FC Nürnberg 17 20 2 11 7
17-Hamburger SV 16 20 4 4 12
18-E.Braunschweig 12 20 3 3 14

alemanha
BundeslIga

B. M’gladbach 0-1 B.Leverkusen
Werder Bremen 1-5 B. Dortmund

FC Nürnberg 0-2 Bayern München
SC Freiburg 1-1 TSG 1899

VfL Wolfsburg 3-0 FSV Mainz 05
E. Frankfurt 3-0 E. Braunschweig
Hamburger SV 0-3 Hertha BSC
VfB Stuttgart 1-4 FC Augsburg
Schalke 04 2-0 Hannover 96

TAçA DA ligA: QUEM 
DirigE não A AjUDA

Realizou-se a última jornada da 3ª fase da taça 
da Liga e já estão encontrados os semi finalis-

tas. Não sem mais uma confusão para ser tema de 
conversa durante uns tempos.
esta competição, criada com bons princípios, vem 

sofrendo danos e tem visto ser-lhe retirada credibili-
dade ao longo do tempo pelos diversos problemas nela 
criados. o futebol português não consegue fugir de um 
clima de atrito, de suspeição, de incompetência, com a 
verdade desportiva a ser questionada.
Quem dirige não ajuda. A uma Liga Profissional exi-

ge-se um comportamento profissional e não é isso que 
assistimos. este último episódio, referente ao início 
dos jogos envolvendo Fc porto e sporting (o penúl-
timo foi a marcação do jogo Benfica-Gil Vicente para 
o estádio do restelo) diz bem do funcionamento da 
nossa Liga Portuguesa de Futebol Profissional.
se os jogos estão marcados para a mesma hora é para 

começarem ao mesmo tempo. os jogos têm delegados 
da Liga que devem zelar pelos interesses do jogo e 
da competição. se uma das equipas desses jogos, por 
qualquer razão, seja ela qual for, demora a sua entrada 
em campo, os delegados têm de comunicar entre si. e 
os jogos só devem começar quando todas as equipas 
estão prontas para o seu inicio.
isto é respeitar a competição, as equipas, os jogado-

res, os adeptos e quem gosta de futebol. se queremos 
um futebol saudável, credível e transparente é preciso 
agir e mudar. a taça da Liga foi criada para dar mais 
jogos à maioria das equipas. sem dar a possibilidade 
de presença na europa, o prémio é monetário e tem 
sido importante para muitas delas. outro dos seus ob-
jectivos era também ser um momento de integração 
para os jovens jogadores. por isso, obrigava a utilizar 
um número, apesar de reduzido, de jogadores forma-
dos localmente, e um outro de jogadores utilizados nas 
duas jornadas anteriores. se olharmos para os números 
sobre a utilização de jogadores portugueses na Liga 

Portuguesa verificamos que anda na ordem dos 47%.
o número de jogadores estrangeiros continua a ser 

superior mas, lentamente, a inversão vai sendo feita.
na passada semana, foram vários os estudos interna-

cionais sobre as diversas ligas europeias e o número de 
jogadores a actuar em cada uma delas. a revista MF 
total também teve artigos interessantes sobre a ques-
tão da formação: quem joga, quem aposta e por andam 
os jogadores portugueses. esta semana o sindicato dos 
Jogadores de Futebol Profissional também faz o balan-
ço da utilização do jogador português nas duas Ligas. 
Muita informação para percebermos onde estamos e 
para onde queremos ir.
o que se nota ? pouca melhoria na i Liga e um ligeiro 

decréscimo na ii Liga onde, mesmo assim, há 67% de 
jogadores portugueses em ação.
tendo como base estes números, olhei apenas para 

esta jornada da Taça de Liga e verifiquei dados interes-
santes. nos oito jogos disputados foram utilizados 224 
jogadores. 114 eram estrangeiros (50,9%) e e 110 por-
tugueses (49,1%). o equilíbrio é a nota mais evidente, 
mas as circunstâncias da competição, e os jogos sem 
interferência na passagem para a fase seguinte, ajuda-
ram a ter estes números. Exemplo maior é o Benfica 
que fez jogar dez portugueses nos 14 utilizados. uma 
excepção nos últimos anos. as equipas que apresen-
taram mais jogadores estrangeiros foram o Fc porto 
com 11 (78,5%), o Maritimo com 10 (71,4%), o Bra-
ga com dez (71,4%) e o rio ave que apresentou sete 
(50%). as equipas que apresentaram mais portugue-
ses foram o Penafiel com 13 (93%), o Leixões com 12 
(85%) e o Benfica e Estoril com dez (71%). Paços de 
Ferreira, setubal com nove e sporting, covilhã, na-
cional, Belenenses e gil Vicente apresentaram-se com 
oito. destes 110 portugueses, 38 tinham até 21 anos, 
o que dá uma percentagem de 34,5% nos portugueses 
utilizados e de 17% no total. e em relação aos jovens 
utilizados é justo destacar algumas equipas. desde 
logo o nacional, que apresentou cinco jogadores abai-
xo dos 20 anos. com os seus adeptos habituados a ver 
normalmente uma equipa com muitos estrangeiros, o 
número de portugueses presentes, muitos deles jovens, 
diz bem do pensamento que vai na choupana.
o sporting tem um caminho feito e por isso não é de 

estranhar os quatro jogadores abaixo dos 21 anos.
V. setúbal e estoril, também com quatro jogadores, 

aproveitam a sua formação e vão dando oportunida-
des. para os lado do sado os quatro foram titulares; no 
estoril a surpresa veio do banco: Marco silva lançou 
três jovens, Leandro, ricardo Vaz e rui caniço que, 
com os seus 18 anos, passou a ser o primeiro jogador 
na história do clube a ser lançado na equipa principal, 
ainda com idade de júnior. também aqui Marco sil-
va vai dando sinais do que pretende e qual o caminho 
a seguir. na ii Liga todos merecem destaque. aqui a 
aposta no jogador português e nos jovens é uma reali-
dade. em Matosinhos, dos 14 utilizados pelo Leixões, 
como já referi, foram 12 os portugueses. Mas os seis 
jogadores (cinco no onze inicial) abaixo dos 21 anos 
são sinal revelador de um caminho que não pode ter 
retorno. em aveiro, foram nove os portugueses utili-
zados e, destes, quatro estavam abaixo dos 21 anos.
Bons indicadores. Em Penafiel, foram dez os portu-

gueses que iniciaram o jogo. sob a liderança de Mi-
guel Leal, a equipa vai construindo as bases e a boa 
resposta no jogo e o segundo lugar na ii Liga não sur-
gem por acaso. nota para o internacional sub 21 al-
dair, formado nas escolas do clube que registou o seu 
nome na ficha do jogo, com um remate espectacular 
que resultou num grande golo. o que esta jornada vem 
provar a meu ver, é que não há que ter medo de dar 
oportunidade aos jovens. a continuidade depende do 
seu rendimento (e não só) mas as respostas têm sido 
positivas. as apostas na formação e no jovem joga-
dor português têm de ser o caminho. o processo está 
ser lento, com pequenos passos, mas a realidade tem 
de ser esta.

PEDRO BARBOSA
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