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O cachOrrO açOrianO
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Pierre marsan decidiu 
retirar-se da vida
POlitica p. 7

Festa angariaçãO
de FundOs da rádiO
centre-ville
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dia da mulher na aPc

*Termos e condições no interior do jornal

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

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

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

Um telefone residencial
mais barato

Québec, dia 7 de abril,
vamos todos votar

10 anOs a celebrar 
O dia da mulher nO
estrela dO OceanO
A mulher vem-se destacando nos últimos séculos, como uma das maiores 

responsáveis pelas transformações ocorridas na sociedade. Hoje, encon-
tramos mulheres na política, na cultura, na educação, no desporto, na eco-
nomia e um pouco em todos os sectores da vida.

p. 7
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bAlANÇA: Carta Dominante: Rai-
nha de Paus, que significa Poder 
Material. Amor: Passeie mais com 
os seus familiares. Não basta dar 
aos filhos a alimentação e educa-

ção. Dê-lhes o seu exemplo de honestida-
de, trabalho e dignidade! Saúde: Estabili-
dade física e espiritual. Dinheiro: Não é o 
momento ideal para grandes investimentos. 
Números da Semana: 2, 4, 7, 12, 16, 17.

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 
Cavaleiro de Copas, que signifi-
ca Proposta Vantajosa. Amor: Um 
amigo irá declarar-lhe uma paixão 

por si. Seja grato a Deus que lhe dá tanta 
felicidade e procure espalhar a seu redor 
alegria e paz! Saúde: Cuide melhor da sua 
alimentação. Dinheiro: Pode ter uma nova 
proposta de trabalho. Números da Sema-
na: 14, 26, 28, 31, 37, 42.

sAgItárIO: Carta Dominante: 
Rainha de Copas, que significa 
Amiga Sincera. Amor: Partilhe os 
seus sentimentos e decisões com 

a pessoa que ama. Seja paciente e com-
preensivo com as pessoas que vivem a 
seu lado! Saúde: Com disciplina e controlo 
melhorará certamente. Dinheiro: Uma pes-
soa amiga vai precisar da sua ajuda. Nú-
meros da Semana: 13, 19, 24, 29, 35, 36.

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 
10 de Espadas, que significa Dor. 
Amor: A sua sensualidade e bele-
za vão partir muitos corações. Não 

crie fantasias, para que a sua consciência 
permaneça tranquila! Saúde: Vigie a sua 
alimentação. Dinheiro: Esta é uma ótima al-
tura para tentar reduzir os seus gastos. Nú-
meros da Semana: 14, 27, 30, 34, 36, 38.

AQuárIO: Carta Dominante: 
Cavaleiro de Ouros, que signifi-
ca Pessoa Útil. Amor: Uma nova 
amizade ou uma relação mais sé-

ria poderá surgir. Enfrente a vida tal como 
ela se lhe apresenta, com as suas alegrias 
e tristezas. Saúde: A sua emoção será a 
causa de alguns transtornos físicos. 
Dinheiro: A vida profissional está em alta.
Números da Semana: 2, 25, 29, 30, 34, 42.

pEIxEs: Carta Dominante: 8 de 
Copas, que significa Concretiza-
ção. Amor: Irá viver momentos es-
caldantes com a pessoa que ama. 
Comece o seu dia feliz, pense no 

Bem! Saúde: Não coma demasiados do-
ces. Dinheiro: Não gaste mais do que as 
suas possibilidades.
Números da Semana: 8, 26, 33, 54, 68, 76.

cArNEIrO: Carta Dominante: Rei 
de Ouros, que significa Inteligente. 
Amor: O amor é um sentimento 
belo, não faça dele uma obrigação. 
A luz de Deus enche o mundo, pro-

cure recebê-la e sentir em si os seus be-
nefícios! Saúde: Cuidado com as quedas. 
Dinheiro: Tudo estará a correr pelo lado 
mais favorável. Números da Semana: 5, 
15, 20, 28, 35, 39.

tOurO: Carta Dominante: 3 de 
Ouros, que significa Poder. Amor: 
Procure dar um pouco mais de 
atenção às crianças da sua famí-
lia. Para você que é pai, o exem-

plo é a lição mais forte que o seu filho 
pode receber. Saúde: Evite gorduras na 
sua alimentação porque o colesterol tem 
tendência a subir. Dinheiro: A sua situação 
económica manter-se-á estável. Números 
da Semana: 19, 24, 26, 38, 39, 42.

gémEOs: Carta Dominante: 3 
de Paus, que significa Iniciativa. 
Amor: Não viva obcecado com a 
ideia de perder a pessoa que tem 
ao seu lado, aproveite antes todos 

os momentos que tem para estar com o 
seu companheiro. A sua felicidade depen-
de de si! Saúde: Não se desleixe e cuide 
de si. Dinheiro: As suas economias estão a 
descer, tenha algum cuidado. Números da 
Semana: 3, 9, 15, 18, 27, 29.

cArANguEjO: Carta Dominante: 
6 de Ouros, que significa Generosi-
dade. Amor: Esqueça um pouco o 
trabalho e dê mais atenção à sua 
família. Saúde: Poderá andar mui-

to tenso. Dinheiro: Período positivo e atrati-
vo, haverá uma subida do seu rendimento 
mensal. Números da Semana: 18, 25, 29, 
33, 36, 39.

lEÃO: Carta Dominante: 2 de 
Ouros, que significa Dificuldade. 
Amor: Está hipersensível. Procure 
não fazer julgamentos precipita-

dos. Seja imparcial! Saúde: Tente fazer 
uma alimentação mais equilibrada. Di-
nheiro: Não corra riscos desnecessários, 
seja prudente. 
Números da Semana: 1, 9, 11, 28, 31, 34.

vIrgEm: Carta Dominante: Rai-
nha de Espadas, que significa 
Melancolia. Amor: A relação com 
os seus amigos estará agora mui-

to evidenciada. A verdadeira beleza não 
é visível aos olhos, pois está no coração! 
Saúde: Poderá ter problemas de intesti-
nos. Dinheiro: Não seja pessimista e lute 
por atingir todos os seus objetivos.
Números da Semana: 8, 16, 33, 38, 42, 46.

fONDAtEurs
Elísio de Oliveira

josé simões silvestre
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Jantar/dançante nO clube Oriental
O Clube Oriental organiza um jantar/dançante sábado dia 15 de março pelas 19h30 
para a apresentação da nova direção DJ beatz de Brian Ferreira. Ementa: entrada 
de lombo de porco no forno, sopa, salada e sobremesa e café como sabem o Clube 
Oriental está em movimento. Venha fazer companhia. 514 3424373.

rOmaria de 2014: sexta-Feira santa, 18 de abril
Este ano todas as reuniões preparatórias realizar-se-ão na Missão de Nossa Senhora 
de Fatima em Laval nas seguintes datas: Domingo 30 de Março de 2014 às 16h00; Do-
mingo 06 de Abril de 2014 às 16h00 Venha caminhar connosco na fé em Jesus Cristo 
e na companhia, de Maria Santíssima Sua e nossa Mãe na Sexta-Feira Santa, dia 18 
de Abril de 2014. O Rancho dos Romeiros precisa de um novo coordenador (Mestre 
responsável), pedimos aos interessados de se apresentarem nas reuniões por favor. 
Informa-se toda a comunidade Portuguesa da cidade de Montreal e de Laval, que para 
inscreverem-se na Romaria da próxima Sexta-Feira Santa, dia 18 de Abril de 2014, 
devem comunicar com o Mestre dos Romeiros, Duarte Amaral. Podem ligar por tele-
fone ao 450-625-7053. Também informamos que a nossa Romaria vai participar nas 
celebrações em Kinsgton no dia 12 de Abril. Para mais informações contatar Duarte 
Amaral ao 450-625-7053

Obrigado pela vossa compreensão
Duarte Amaral, mestre dos romeiros

nOva direçãO dO clube Oriental
Foram eleitos: Conselho de administração 2014/15, Presidente: Fernando Claudio; 
Vice-Presidente: Mariana Lourenço; Tesoureira: Graça Barbosa; Diretor recreativo: Gil-
berto Alves; Diretores: Angelina Galhoz, Faustino Alves, José Silveira, João Lorenço; 
Mesa da Assembleia: Duarte Sousa, António Salvador, Abel Tavares, Célia Marques; 
Conselho Fiscal: Elizabeth Lopes, Baião Marques, Carlos Gravanita, Francisco Cabo; 
Conselho de Disciplina: Manuel Oliveira, José Manuel Alves, Renato Marcelino.

nOva vida de mOntreal – cOngressO dOs hOmens
Dia 15 de Março 2014, entre as 14h00 e as 19H00 na 8672, Rua Forbin Jason, Mon-
treal. Por favor reserve já o seu lugar ligando para Balthazar Marins, 514-576-7705.
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10$ v Chamadas ilimitadas através do Canadá2

(Nenhum custo interurbano)

Visualizador e Voice mail5v

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

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

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

É o tempo de mudar.

por
  mês1

para os clientes da Fido

25$ por mês para os
clientes sem Fido

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

Você poderia manter o seu número
de telefone de casa actuel3

Este novo serviço é distinto para o
seu telefone sem fi o e funciona com
os seus telefones residênciais atuais.

NOVO

Um telefone
residencial
mais barato
economize com a telefonia 
residencial de fi do

POrtugal Precisa de uma
estratégia de luta cOntra a cOrruPçãO

Em portugal, falta uma estratégia nacional de luta 
contra a corrupção e uma ação penal mais eficaz, 

segundo um relatório hoje divulgado pela comissão 
europeia, em Bruxelas, que analisa os esforços anti-
corrupção nos 28 estados-membros.
“apesar de terem sido implementadas várias ini-

ciativas de luta contra a corrupção ao longo da úl-
tima década, incluindo nova legislação, não existe 
uma estratégia nacional de luta contra a corrupção 
em vigor”, destaca o primeiro relatório anticorrup-
ção da união europeia (ue). Bruxelas assinala ainda 
que “o exercício efetivo da ação penal nos casos de 
corrupção de alto nível continua a ser um desafio”, 
em portugal.neste sentido, Bruxelas sugere “que 
portugal assegure que as autoridades coercivas, o 
Ministério público e os tribunais estão bem prepara-
dos para lidar eficazmente com os processos de cor-
rupção complexos e apresenta um registo de resul-
tados comprovados nos processos de corrupção”.a 
comissão europeia considera ainda que “devem ser 
tomadas mais medidas preventivas contra as práticas 
de corrupção no financiamento dos partidos e esta-
belecidos códigos de conduta aplicáveis aos funcio-
nários públicos eleitos”.o relatório sugere também 
que haja um esforço suplementar para responder 
adequadamente aos conflitos de interesses, para di-
vulgar o património dos funcionários a nível local e 
reforçar a transparência e os mecanismos de controlo 
dos procedimentos de adjudicação de contratos pú-
blicos.Portugal deve ainda identificar os fatores de 
risco de corrupção nas decisões de planeamento ur-
bano local.”os estados-Membros têm feito muito, 
nos últimos anos, para lutar contra a corrupção, mas 
o relatório de hoje mostra que é preciso fazer muito 
mais. o relatório sugere o caminho a seguir e espero 
vir a trabalhar com os estados-Membros para garan-
tir o seu seguimento”, declarou a comissária euro-
peia para os assuntos internos cecilia Malmstrom.
para Bruxelas, a corrupção continua a ser um proble-
ma na ue, afetando todos os estados-Membros da 
ue e custando à economia europeia cerca de 120 mil 
milhões de euros por ano. Numa classificação do re-
latório ‘doing Business’divulgada, feito pelo Banco 
Mundial (BM) no ano passado, portugal estava em 
30.º lugar (à frente da Holanda, por exemplo), sendo 
que a melhor classificação da UE foi, com o 5.º lugar, 
a da dinamarca e a pior, em 102.º lugar, a de Malta.
Em termos de eficácia da administração pública nos 
28, segundo dados de 2012 também da responsabi-
lidade do Banco Mundial (BM), portugal recebeu 
uma classificação de 81%, tendo a Finlândia obtido 
a melhor nota (100%) e a Roménia a pior (44%).No 
indicador de controlo da corrupção do BM, portugal 
mereceu uma classificação de 78%, numa tabela li-
derada pela Dinamarca (100%) e com a Roménia em 
último lugar (51%).
Todos entendemos a necessidade de reformas em 

Portugal, provado que está que o País não pode 
suportar o custo da grandiosa, mas caduca e ine-
ficaz, máquina do Estado. Foi preciso despedir 
milhares de professores, pois já é sabido há mui-
to tempo que o número de crianças por família 
já vem a diminuir drasticamente há mais de 15 
anos, e esses  senhores, liderados por sindicatos 
irresponsáveis, passavam anos sem fazer nenhum, 
recebiam o mesmo que aqueles que trabalhavam 
e ainda por cima acumulavam pensões vitalícias, 
em valores bem superiores ao esforço e empenho 
fornecidos. Reduziram-se pensões de velhice, por-
que presumamente, em tempos de crise, todos têm 
que contribuir para ajudar o país a sair dela, mes-
mo se neste caso “todos” inclui somente os mais 
pobres da sociedade. Os ricos e poderosos conti-
nuam a viver na incerteza, pois o caso deles ainda 

não foi debatido. Tudo isto e muito mais foi feito, 
em nome do “bem estar” do Portugal de amanhã. 
Seria injusto culpar somente os governantes por-
tugueses por estas ações, porque  finalmente não 
tiveram outra alternativa, a TROIKA a isso os 
obrigou... e ainda bem.
Agora é a Comissão Europeia em Bruxelas que 

,mais uma vez vem proclamar bem alto, tudo aqui-
lo que qualquer cidadão comum, já sabia há mui-
to tempo. Aparentemente a CORRUPÇÃO custa 
á economia europeia a módica soma de 120 mil 
milhões de euros por ano. Compreendemos ago-
ra o porquê da ineficácia do governo português a 
combater  este tipo de crime. 120 milhões de eu-
ros não passam de pequenos trocos, possivelmente 
bem escondidos nos bolsos dos mesmos grandes 
e poderosos e seus amigos governantes e neste 
caso é melhor não perder tempo com estas coisas, 

porque mexer em porcaria, risca espalhar o mau 
cheiro sabe-se lá até onde.... Ironicamente isto não 
parece incomodar muito os dirigentes (sindicais, 
religiosos, financeiros ou governamentais, in-
cluindo os partidos da oposição) portugueses. Por 
conseguinte os sindicatos continuaram a passar  o 
tempo na preparação de greves e demonstrações, 
os políticos  a desperdiçar os dias a criticarem-se 
uns aos outros independentemente do assunto, o 
mundo religioso tem ele mesmo o seu prato cheio 
de corruptos e os lideres financeiros continuaram 
a fazem o que mais lhes interessa, isto é: aprovei-
tar as oportunidades que lhes são oferecidas pelos 
corruptos para fazer avançar a causa da “corrup-
ção” para melhor encher seus cofres. Pensar ou 
sonhar que isto alguma vez venha a ter a mínima 
possibilidade de mudar, é pura ficção.
Com isto me vou, boa semana a todos.
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CASAIS DA SEMAnA

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

BELEZA DA SEMAnA

cOisas dO cOriscO 

Bom, isto hoje representa mesmo o título da mi-
nha, muito lida e comentada, sim, sim!.... Cró-

nica. Vamos falar entre outras coisas, hoje podia 
chamar um ramo de coisas do corisco,   como um 
ramo de couves!...pensavam flores?.. Mas,... não; 
são couves. Dizia eu que vamos falar de várias coi-
sas e uma delas e cínica, ou seja política. 
É impressionante como os políticos/as são cínicos, 

mentirosos, não cumprem as próprias leis que eles 
próprios votaram e quando se trata de aumentos de 
salários e dos milhares de dólares que eles recebem 
quando se demitem ou não são eleitos, eles, como 
porcos, comem todos da mesma pia. o falecido ro-
berto Bourassa dizia da política que era um despor-
to violento, ele é que sabia, mas agora eu penso que 
é mais um circo com vários palhaços. uns melho-
res que outros, mas sempre com a mesma intenção, 
diverte-te, enquanto eles fazem aldrabices que nem 
lembrava ao diabo. os vários candidatos nos próxi-
mos 30 dias vão ser especialistas em tudo, o desem-

prego, o chefe liberal vai criar 250,000, mais nada, o 
da caQ, esse vai- te pôr 1000 dólares na tua carteira, 
(além de serem palhaços, também são mágicos),  o 
“Québéquois”, este é melhor, ele é capaz de soprar 
e chupar ao mesmo tempo, o Quebeque, basta ter al-
guém velhinho num cHsLd, mas que o visitem, cla-
ro, porque alguns são como os políticos, nunca pas-
sam por lá para visitar. pobres destes seres humanos, 
os animais são mais bem tratados do que as pessoas 
da terceira idade. Mas, o que mais importa à senhora 
Marois,... a carta dos direitos de não sei o quê,... isto 
é que conta...MiserÁVeis. 
o canadá já te protege com uma lei de igualdade, 

mas nós estamos no Quebeque?
o mesmo Quebeque que através do governo do pQ 

está contestando um julgamento a favor do salário 
igual para mulher ou homem, pró mesmo trabalho. 
caros leitores, eles só queram é o seu bem estar, ain-
da este verão eu vi na França a senhora Marois pas-
seando num carro de serviço, do estado, com a ban-
deira do Quebeque na antena, como se esta província 
fosse um país independente, e não houve ninguém 
no Canadá que fizesse lembrar a esta senhora que ela 
estava errada. 
os países da união europeia são obrigados a terem 

sempre que estejam em representações oficiais  as 
bandeiras da europa e do país, aliás como é muito 
bem estava a França quando recebeu a senhora Ma-
rois, mas só tinha a bandeira do Quebeque. nos aço-
res estão sempre três bandeiras, açores, portugal e 
europa. Vi esta semana na rua st Laurent um carro 
de uma escola de circo, podes começar nesta escola 
a partir da idade de dois anos, penso que muitos de-
les foram alunos desta escola. Vou embrulhar o meu 
ramo de couves com um provérbio hebraico:
 nunca enfrentes uma cabra pela frente, um cavalo 

por trás e um idiota por todos os lados.

jOSé DE SOUSA

intrOduzindO O cachOrrO
açOrianO em mOntreal

Há dois anos fiz a introdução do pequeno res-
taurante Bifana Express no jornal A Voz de 

Portugal muitos pensavam que abria e fechava as 
portas muito rapidamente.
dois anos depois, as portas estão ainda abertas e 

com uma ementa bastante interessante para os por-
tugueses. derek oliveira, o dono desta pequena tas-
ca decidiu apresentar à comunidade uma pequena 
inovação na sua ementa do dia. podemos notar que 

há pratos do dia, todos os dias,.... tal como bacalhau 
ou polvo à moda da casa. também inovaram com o 
“eggfana” uma bifana com um ovo, muito interes-
sante e com um agradável paladar,.... mas, também, 
vindo dos açores, o cachorro à moda dos açores.
Quando fui aos Açores em 2007, tive a oportuni-

dade de comer este cachorro tão apetitoso. agora 
temos a possibilidade de o comer aqui na pequena 
tasca “Bifana express”. o restaurante está situado no 
4808, rua Saint-Urbain.

SyLVIO MARTInS

Parabéns ao dono por esta iniciativa para dar ao 
nosso povo, um pouco dos sabores Açoreanos.
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vende-se casa com terreno de 
16000p2 em zona sossegada a 15 

minutos de montreal construída em 
1989 e renovada recentemente com 
materiais de 1ª qualidade. 3 quartos, 

3 casas de banho etc. cave toda 
acabada incluindo sala de cinema.

prOprIEtárIO
tEl.:450-477-5251WoW ! 369 000$

10 anOs a celebrar O dia da 
mulher nO estrela dO OceanO

A mulher vem-se destacando nos últimos sécu-
los, como uma das maiores responsáveis pe-

las transformações ocorridas na sociedade. Hoje, 
encontramos mulheres na política, na cultura, na 
educação, no desporto, na economia e um pouco 
em todos os sectores da vida.
O restaurante Estrela do Oceano organizou pelo 

décimo ano consecutivo um jantar na sexta-feira à 
noite, em homenagem à Mulher. casa cheia e muita 

alegria e o estrela do oceano quis mimar todas as 
mulheres presenteando-as com alguns manjares sa-
borosíssimos da nossa culinária portuguesa. 
Os seus proprietários, Alcindo, Francisco e Manuel 

assim como os seus extraordinários empregados pre-
sentearam um serviço de cinco estrelas. cada qual 

escolheu o seu prato favorito e para a sobremesa 
ofertaram uma fatia do grande bolo, café e ainda vi-
nho do porto, oferta da casa. cada mulher teve direi-
to a uma caixinha com chocolates e um bilhete para 
dois prémios. 

Os prémios foram um certificado do próprio restau-
rante estrela do oceano e o outro do competentíssi-
mo restaurante casa Minhota. 
o entusiasmo musical esteve a cargo do dj Xmen e 

do distinto artista eddy sousa assim como dos can-
tores vindos dos estados unidos, enio rebolo, ar-
lindo andrade e david de Melo que muito cantaram 
fazendo com que quase toda a mulher tenha entrado 
na pista de dança. 
Foi realmente uma noite memorável com boa mú-

sica, bom ambiente, boa camaradagem, boa comida, 
afinal um acontecimento a continuar a celebra-se. 

Tantas mulheres, belezas únicas, vivas, cheias de 
mistérios e encanto! 
Um brinde a nós mulheres, às mulheres da mi-

nha vida, às amigas e colegas, presentes e ausen-
tes!... Que toda a Mulher tenha passado um mag-
nífico dia. 

nATéRCIA RODRIGUES

Pierre Marsan, o deputado eleito há muito tem-
po, na circunscrição de Robert Baldwin, deci-

diu retirar-se da vida politica provincial.
o responsável pela educação aos adultos no parti-

do liberal do Quebeque, anunciou a semana passada, 
que não se apresentará nas próximas eleições. numa 
declaração, o senhor Marsan agradeceu aos cidadãos 
de robert Baldwin, pelo suporte que lhe deram du-
rante os últimos 20 anos. “Foi um prazer para mim, 
representá-los e trabalhar convosco no desenvolvi-
mento do Quebeque e do canadá”.
Na reunião onde foi oficialmente anunciada a sua 

retirada da vida politica,Teresa Moniz disse: “Traba-
lhei com o sr. pierre Marsan durante vários anos no 
distrito eleitoral de robert Baldwine. É um homem 
de grande integridade e devoção, para mim é muito 
triste vê-lo deixar a vida politica. desejo-lhe muito 
sucesso e felicidades nas suas futuras ocupações”.

na segunda feira foi anunciado pelo partido liberal, 
que o successor de pierre Marsan, será o dr. carlos 
Leitão, que é o economista em chefe, do banco Lau-
rentien.
“Da parte da comunidade portuguesa de West 

Island e eu pessoalmente, desejo as boas vindas ao 
candidato de origem portuguesa, da circunscrição 
de Robert Baldwin. Desejamos-lhe muita sorte e 
queremos assegurá-lo do nosso suporte total”.

Pierre marsan decidiu 
retirar-se da vida
POlitica
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grandiOsa Festa dO chicharrO 
dOs amigOs de rabO de Peixe

dia 7 de abril, 
vamOs tOdOs vOtar

Miguel Félix

na quarta-feira, dia 5 de março, a primeira-
-ministra, a Sra. Pauline Marois, pediu a dis-

solução da Assembleia nacional, e comunicou que 
as eleições terão lugar no dia 7 de abril, em toda 
a província.

no momento da dissolução da assembleia nacio-
nal, a representação dos deputados era: 54 do Par-
tido Quebequense (PQ), 49 do Partido Liberal do 
Quebeque (PLQ), 18 da Coligação Futuro Quebeque 
(caQ), 2 de Quebeque solidário (Qs) e 2 indepen-
dentes. em percentagem de votos, a última eleição 
foi a seguinte : 32% PQ, 31% Liberal, 27% CAQ, 
e 6% QS. Depois de 18 meses de governo minoritá-
rio, e uma lei que estabelece as eleições a data fixa, 
a primeira-ministra foi encontrar o tenente-governa-
dor do Quebeque, que acedeu aos seus privilégios. 
a sra. pauline Marois explicou aos jornalistas, que 
a oposição anunciou que ia recusar o orçamento do 
seu ministro das finanças, e então precisava dum 
mandato claro e uma maioria, para poder realizar os 
seus projetos a longo termo, como a carta dos valores 

quebequenses.
o pLQ, com o seu chefe dr. phillippe couillard, 

anunciou, no começo da campanha eleitoral, querer 
falar dos verdadeiros assuntos como da economia, e 
lembrou que um governo pQ é um referendo sobre a 
independência. Na CAQ, o Sr. François Legault quer 
falar da gestão das finanças públicas. E a co-porta-
-voz de QS, a Sra. François David, que viu o seu par-
tido ter um autocarro de campanha pela primeira vez, 
anunciou que o seu partido vai falar de justiça social, 
de ecologia, proteção do francês e de independência.
Vários candidatos vedetas foram anunciados duran-

te a semana passada. no pLQ, temos o dr. gaétan 
Barrette e o nosso compatriota, o dr. carlos Leitão. 
no lado do pQ, eles anunciaram as candidaturas de 
Martine Desjardins, antiga presidente da Federação 
dos estudantes universitários do Quebeque, e de pier-
re Karl péladeau, acionista de controle da impresa 
Quebecor. o Qs apresentou a nossa compatriota, 
dra. rosa pires.

Mais de 400 pessoas encheram o espaçoso sa-
lão de festas da igreja St-Enfant jesus para 

festejarem a festa do chicharro com os Amigos de 
Rabo de Peixe no sábado passado (dia 8 do cor-
rente). 

Com jantar e entretenimento foi, podemos dizer, 
uma festa de arromba pois música não faltou distri-
buída pelo grandioso dj jeff gouveia que animou e 
fez dançar toda a sala durante toda a noite.

o jantar foi muito bem confeccionado e apreciado 
por todos os presentes. Boa comida, boa música e 
também tivemos o privilégio de ter a linda marcha 

silênciO há FadO em anJOu

“O que interessa é sentir o fado. Porque o fado 
não se canta, acontece. O fado sente-se, não se 

compreende, nem se explica.” 
 Amália Rodrigues

sábado, dia 8 de março foi uma noite bastante mo-
vimentada através da noite. Festas aqui, festa ali,... 
tudo para a mulher. aqui no centro comunitário de 
Anjou organizou-se uma linda noite cultural para 
matar as nossas saudades de portugal. em primei-
ro plano, jordelina Benfeito acompanhada por Luis 
Duarte na viola clássica, António Moniz e Manuel 
travassos nas guitarras portuguesas.

começou com um jantar saboroso, e, depois ini-
ciou-se esta noite com uma guitarrada para dar o tom 
desta noite. depois foi a grande surpresa da noite, 

Jason Coroa, que já nos deliciou com a sua linda voz, 
cantou, pela primeira vez, Fado. “Boa noite solidão”, 
“Canto o Fado” “Fado Menor” e “Já está com os co-
pos” foram as suas canções, toda a sala adorou a sua 
prestação. parabéns jason. jordelina Benfeito encan-
tou-nos com várias fados, entre eles “Meu amor Ma-
rinheiro”, “Fora de horas” e, uma em francês, “Trois 
colombes”. Luis duarte deu um tom muito diferente 
com a sua voz forte e com os seus 43 anos e piques 
de experiência como artista/fadista, fez um ótimo es-
petáculo. entre muitos outros fados, ele cantou es-
tes “o minha Mãe” (fado corrido),” igreja de santo 
estevão”, “recordações do passado”, “Maria seve-
ra”, “Fado de viela em viela”, “Leio em teus olhos”, 
“Loucura”, assim como vários temas de rui Veloso. 
De outro lado, o Jimmy Faria que foi o téchnico mu-
sical desta noite, fez a alegria de todos quando fez 
mexer o centro com as suas canções bastante mexi-
das durante o intervalo. Parabéns aos organizadores e 
artistas por esta noite cultural de alta qualidade.

Sylvio Martins

Sylvio Martins

dos Amigos de Rabo de Peixe que fizeram uma linda 
marcha com uma linda coreografia. Já lá vão 3 anos 
que eu não me sentia como um “rabopeixense”, en-
contrando amigos e familiares presentes nesta linda 
festa. Parabéns aos organizadores. 
E, Viva os Amigos de Rabo de Peixe.
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dia da mulher na aPc

Mais uma vez este ano a Asso-
ciação Portuguesa do Canadá 

festejou o dia da mulher.
com tanta festa na nossa comunidade 

este fim-de-semana era difícil escolher 
para onde ir e várias foram as pessoas 
que optaram por duas atividades, por 
essa razão a APC escolheu celebrar o 
dia da mulher no dia 9 de março, com o 
já tradicional almoço e espetáculo.
o grupo das mulheres da apc, lide-

radas por Suzete Nobre e Sandra Costa 
apresentaram o espetáculo, variedade 
onde havia de tudo um pouco. uma pe-

quena amostra da revista com Marina 
Mota onde houve folclore da Nazaré, 
Minho e ribatejo e o fado do pescador 
para terminar cantando pela linda voz 
da Suzete.
depois houve, cowboys, policias, 

homens da construção, índio, teddy 

boy numa versão de Village people do 
YMca.

seguiu-se uma dança indiana, com 
o grupo de mulheres vestidas a rigor, 
qual delas a mais bonita, saias de todas 
as cores, dourados, prateados, turque-

sa, vermelho, violeta, branco o espetá-
culo de cores deslumbrantes.
Para terminar, o jogo da bola Benfica/

sporting com árbitro, guarda-redes, e 
até massagista.
Muita alegria, muita cor, muita gar-

galhada, muita música, uma tarde bem 

passada entre mulheres.
o almoço foi muito bem servido pela 

equipa da apc, josé sousa animou a 
matinée e aturou as mulheres e para 
surpresa de todos, arlindo andrade, 
eddy sousa, e enio rebolo de visita à 
Associação tiveram a gentileza de can-
tar para as presentes.
para o ano haverá mais, se deus qui-

ser. este grupo de mulheres está sem-
pre a pensar em mais supressas.
Bem hajam! Bom dia das mulheres 

para todas as mulheres de Montreal.

COnCEIÇÃO ROSÁRIO

Festa angariaçãO
de FundOs da rádiO
centre-ville

A Rádio Centre-Ville começou a 
emitir em 27 de janeiro de 1975 

e desde então esta rádio tem trans-
mitido sem interrupção. Foi uma das 
primeiras rádios comunitárias do 
Canadá.
começou com uma difusão em 

cinco línguas e aos poucos foi 
acrescendo com outras. a equipa 
portuguesa difunde de domingo 
a sexta feira das 17h30 às 19h30, 
tendo como objetivo a difusão da 
musica portuguesa e noticias, a 
vida social e cultural da comuni-
dade da diáspora de Montreal.
A rádio financia-se com sub-

sídios governamentais e da pu-
blicidade comercial e outras 
iniciativas organizadas pelas di-
versas equipas de produção. por 
este motivo a equipa portuguesa 
levou a efeito na cave da igreja 
de Sta. Cruz no passado dia 8 
de Março de 2014 uma festa de 
angariação de fundos e ao mes-

mo tempo comemorar o dia da mulher. 
Foi mais um sucesso a juntar a outros 
graças aos fieis ouvintes e amigos da 
rádio centre-Ville.
o jantar foi confecionado pela casa 

Minhota que se diga em abono da ver-
dade nos habituou a um serviço exem-
plar da gastronomia portuguesa. se-
guiu-se o espetáculo com o lançamento 
do primeiro cd da artista da nossa co-
munidade a linda e simpática cathy pi-
mentel, jovem com bastante talento e 
dotada de uma linda e melodiosa voz. 
deliciou-nos com lindas canções do 
seu reportório, acompanhada dos seus 

excelentes guitarristas.
para recordar o carnaval, as-

sistimos a um duo de bailarinas 
Brasileiras de muito agrado dos 
assistentes.
o rancho folclórico português 

de Sta. Cruz, atuou e encantou 
com suas danças tradicionais que 
nos transportam emocionalmen-
te às nossas províncias do nosso 
continente com o garrido dos 
seus trajes e a alegria das suas 
danças. uma festa como esta 
tinha de haver baile, cujos ani-
madores foram o dj entre-nós e 
como animadores o antigo cola-
borador desta rádio o sr. Luis de 
Melo e o sr. Marinho silva que 
fizeram rodopiar toda a assis-

tência com musica alegre e variada. a 
administração da rádio centre-Ville, 
agradece a todos a colaboração pres-
tada com um especial agradecimento à 
equipa portuguesa. Bem hajam.

jORGE MATOS
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Festa da Mulher para comemorar o Dia Internacional 
da Mulher uma data que deve ser comemorada devi-
do às grandes conquistas que as mulheres consegui-
ram ao longo dos séculos.

Que cada Mulher faça o que deve fazer com amor, 
e assim a paz e o amor estarão sempre presentes nas 
nossas vidas, e que podemos reconhecer os nossos 
valores e nossa identidade. 

a associação da MuLHer portuguesa do canadá é 
composta por: Francisca Reis Presidente, Diane Bor-
ges Tesoureira, Suzy Borges Diretora, Lina Pereira 
secretária. 
A vencedora da viagem a S. Miguel, Açores foi 

Paula Cordeiro. Parabéns e os nossos agradeci-
mentos à SATA pela colaboração.

a maiOr Festa da mulher da cOmunidade
Sábado no dia 8 de Março “O Dia Internacional 

da Mulher” teve lugar no Centro Comunitário 
de Nossa Senhora de Fátima na Laval.
Foi sem dúvida um grande sucesso com tantas fes-

tas no mesmo dia na Comunidade, a Festa da Mulher 
ainda conseguiu encher a sala com tantas mulheres e 
muitas Raças diferentes e todas elas foram capazes 
de partilhar amizade. O tema do serão “VIVA A MU-
LHER” que foi interpretado pela Presidente, Fran-

cisca reis até mesmo o deputado do partido Liberal 
Sr. Guy Ouellette foi capaz de partilhar esta amizade 
quando subiu ao palco. 
o senhor padre carlos dias da Missão de nossa 

Senhora de Fátima deu a sua bênção à festa e aos 
convidados e Francisca Reis deu as boas vindas.

na parte musical tivemos um espetáculo especial 
dedicado às mulheres. os artistas convidados arlin-
do andrade, david Melo, enio rebolo, vindos dos 
estados unidos do estado de Massachusetts, o nosso 
amigo artista local Joe Puga e o DJ Beatz Brian Fer-
reira.  estes grandes artistas animaram a sala de uma 
maneira muito  especial, encantaram com um am-
biente caloroso e humano muita musica, muita dança 
que fez bater o pezinho até’ às 3 horas da manhã.
Queremos agradecer a todos que participaram na 
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“PelO menOs até 2035, POrtugal 
cOntinuará suJeitO a suPervisãO”“será diFícil reduzir 

dívida Para 60% dO 
Pib em 20 anOs”

dívida mundial atingiu recOrd
de 100 mil milhões de dólares

O antigo ministro das Finanças 
Fernando Teixeira dos Santos 

diz que será muito difícil a Portugal 
conseguir reduzir a dívida pública 
para 60% do Produto Interno Bruto 
(PIB) como obrigam as novas regras 
europeias.
segundo as regras já transpostas do 

tratado orçamental europeu para a 
Lei de enquadramento orçamental 
portuguesa, portugal terá de atingir 
um défice estrutural máximo de 0,5% 
do piB e a dívida pública, naquilo que 
ultrapasse os 60% do PIB, terá de ser 

reduzida para este montante a um ritmo 
de um vigésimo ao ano. para o antigo 
ministro das Finanças dos governos li-
derados por josé sócrates, esta é uma 
missão muito difícil, até porque a dívi-
da pública portuguesa era de 129% do 
PIB no final de 2013.”Vejo com muita 
dificuldade que nos próximos 20 anos 
o país possa reduzir a sua dívida de 
130% do PIB para 60% do PIB”, assu-
me o antigo governante.para teixeira 
dos santos, “a regra do saldo estrutu-
ral, mais concretamente do défice es-
trutural não exceder o meio por cento 
do piB (...) é atingível nos próximos 
anos e poderá ser atingível, mas con-
tinuando num quadro de grande auste-
ridade orçamental”, agora, prossegue 
o mesmo responsável, “pode ser mais 
problemática a sustentabilidade da dí-
vida e a redução da dívida no prazo de 
20 anos”.e se portugal já tem estas di-
ficuldades, mais difícil ficará o cenário 
depois de, a partir de 01 de setembro 
de 2014, entrar em vigor o novo Siste-
ma europeu de contas (sec2010), que 
define a forma como são calculadas as 
contas nacionais e indicadores como o 
produto interno Bruto (piB) e que te-
rão impacto nas contas dos vários esta-
dos-membros, designadamente nos ní-
veis da dívida pública em resultado da 
reclassificação de algumas empresas 
públicas.ora, ainda não é conhecido o 
valor final do impacto que irá sofrer a 
dívida portuguesa, mas os documen-
tos internos do eurostat já apontavam 
para um aumento da dívida em 10% do 
piB.e neste cenário, teixeira dos san-
tos lembra que vai ser preciso “um es-
forço comunicacional muito forte para 

alertar os mercados de que vai haver 
esse salto por razões de mudança de 
critérios contabilísticos. os mercados 
terão de antecipar isso e saber e não 
podem ser apanhados de surpresa”.os 
problemas de sustentabilidade da dívi-
da pública não são, no entanto, um pro-
blema apenas português, lembra.”É, 
em geral, um problema europeu e em 
particular da área do euro. a área do 
euro tem um peso da dívida que ronda 
neste momento os 96%, 97% do PIB. 
será que a europa vai conseguir atin-
gir o seu desígnio de crescimento sig-

nificativo e até de redução do desem-
prego (...) com este peso desta dívida 
ou terá de fazer alguma coisa quanto 
a isso?”, questiona teixeira dos san-
tos, adiantando que “a união europeia 
dificilmente terá um cenário de forte 
crescimento enquanto se mantiver esta 
situação da dívida”.assim, o professor 
universitário defende que algo seja fei-
to a nível comunitário nos próximos 
anos para aliviar este fardo e lembra 
que vários autores têm vindo a apre-
sentar vários cenários possíveis para se 
poder resolver este problema do peso 
da dívida na área do euro.”a breve pra-
zo este vai ser um desafio com que a 
europa se vai confrontar e que não vai 
poder virar a cara porque se não é o fu-
turo que está comprometido”, conclui.
Questionado se a solução passa pela 
mutualização da dívida, admite que “a 
união europeia vai ter de avançar (...) 
no sentido de federalizar mais aspetos 
da sua vida económica e financeira 
e isso vai acabar pela introdução de 
mecanismos de mutualização”.O eco-
nomista lembra que o próprio Banco 
central europeu e o processo de união 
bancária já caminham nesse sentido: 
“Há o reconhecimento de que muitos 
dos problemas que temos na europa 
passam por soluções de mutualização 
(...), isto não vai poder ficar só pela re-
solução de crises bancárias até porque 
seria politicamente difícil explicar aos 
cidadãos europeus que mutualizamos 
para salvar bancos e não temos solu-
ções mutualistas para salvar outros 
aspetos da nossa vida económica e fi-
nanceira”.

O Presidente da República considera 
“uma ilusão” pensar que as exigên-
cias de rigor orçamental vão desa-
parecer após a conclusão do progra-
ma de ajustamento e avisa que pelo 
menos até 2035 Portugal continuará 
sujeito a supervisão
 “É uma ilusão pensar que as exigên-

cias de rigor orçamental colocadas 
a portugal irão 
desaparecer em 
meados de 2014, 
com o fim do 
atual programa de 
ajustamento eco-
nómico e finan-
ceiro. Qualquer 
que seja o gover-
no em funções, o 
escrutínio euro-
peu reforçado das 
finanças públicas 
portuguesas, bem 
como a monitorização da política eco-
nómica, vai prolongar-se muito para 
além da conclusão do atual programa 
de ajustamento”, escreve o chefe de es-
tado, aníbal cavaco silva, no prefácio 
do “roteiros Viii”. no texto, que tem 
como tema o pós-’troika’, o presidente 
da república explica em detalhe as no-
vas regras europeias de disciplina orça-
mental, “que irão condicionar de forma 
profunda a vida nacional nos próximos 
anos”, focando em particular a “con-
dicionalidade específica” a que estão 
sujeitos os países que recorreram a as-
sistência financeira, como é o caso de 
portugal, que obteve um empréstimo 
de 78 mil milhões de euros.” Depois 
de concluir os respetivos programas de 
ajustamento, estes países continuarão 
sujeitos a uma supervisão pós-progra-
ma até terem reembolsado pelo menos 
75 por cento dos empréstimos que lhes 
foram concedidos pela união euro-
peia, período que pode ser prorrogado 
por decisão do conselho, sob proposta 
da comissão”, refere cavaco silva, no 
segundo ‘capítulo’ do prefácio, que é 
publicado na íntegra na edição de hoje 
do semanário expresso, que divulga 
ainda o terceiro e quarto ‘capítulos’ do 
texto inicial do “roteiros Viii”, que 
reúne as intervenções do presidente da 
república ao longo do oitavo ano do 

seu mandato.assim, continua o presi-
dente da república, “face à extensão 
em sete anos do vencimento dos em-
préstimos concedidos a portugal pela 
União Europeia (52 mil milhões, no 
final do programa de ajustamento), não 
se prevê que ocorram reembolsos antes 
de 2025 e que a percentagem de 75 por 
cento dos reembolsos seja atingida an-

tes de 2035”.”Num horizonte temporal 
muito alargado, se portugal se afastar 
de uma linha de rumo de sustentabili-
dade das finanças públicas, de controlo 
das contas externas e de estabilidade 
do sistema financeiro suportara, de 
forma inescusável, novos e pesados 
custos económicos e sociais”, conclui 
o chefe de estado. neste capítulo dedi-
cado às novas regras europeias de dis-
ciplina orçamental, reforçadas nos dois 
últimos anos após a crise financeira da 
Zona euro, o presidente da república 
fala ainda sobre a “condicionalidade 
genérica” a que estarão sujeitos todos 
os estados membros, que continuarão 
sujeitos a um acompanhamento rigoro-
so por parte das autoridades europeias, 
de modo a garantir o cumprimento das 
regras de equilíbrio orçamental, de sus-
tentabilidade da dívida pública e a evi-
tar desequilíbrios orçamentais.além 
disso, é ainda referido, a partir do or-
çamento de 2014 os Estados membros 
terão de submeter as suas propostas de 
orçamento à comissão europeia e ao 
eurogrupo antes de serem submetidos 
aos parlamentos nacionais, podendo a 
comissão requerer a revisão das pro-
postas se concluir que não respeitam 
os requisitos do pacto de estabilidade e 
crescimento e as recomendações ado-
tadas pelo conselho.

A dívida mundial atingiu um re-
cord de 100 mil milhões de dóla-

res (cerca de 72 mil milhões de euros) 
no último ano, avança o Económico. 
Foi desde 2007 que se registou um 
aumento de 40% nesta dívida, pas-
sando de 70 mil milhões de dólares 
para 100 mil milhões.
a emissão de dívida por parte dos 

governos mundiais e o aproveitamen-
to por parte das empresas das taxas de 
juro baixas para se financiarem, por 
forma a combater a crise, levou a dí-
vida mundial a atingir o record de 100 
mil milhões de dólares, cerca de 72 
mil milhões de euros, de acordo com 

o noticiado pelo económico. os da-
dos foram hoje divulgados pelo Bank 
for international settlements (Bis) e 
mostram ainda que esta dívida cresceu 
cerca de 40% desde 2007, saltando dos 
70 mil milhões de dólares para os 100 
mil milhões de dólares.relativamente 
às taxas de juro, estas sofreram um re-
cuo de 4,8% em 2007 para uma média 
de 2% no ano passado, segundo dados 
divulgados pela Bloomberg.”dada a 
significativa expansão do investimento 
público nos últimos anos, os governos 
(incluindo governos centrais e locais) 
foram os maiores emitentes”, avança a 
Bis.
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É SEMPRE MELHOR
quando temos 

DOIS!  

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

514 270-8158

1, BOUL. SAINT-JOSEPH O. :
DRE KARINE DAO 

ET
DR SYLVAIN ROSS,
OPTOMETRISTAS

E X A M E 
À  V I S T A 

N O  P R Ó P R I O  L O C A L 

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

Acontecimento

L’avvenimento

*

*Na compra de um par de óculos, incluindo armação e lentes oftálmicas com o tratamento anti-riscas, na secção 2 por 1, obtenha um segundo par de óculos na secção 2 por 1. Pague somente o mais caro dos dois pares. Esta oferta é válida por um período limitado, 
e não pode juntar a qualquer outro artigo em promoção. Armaçõe a titulo indicativo somente. Detalhes na loja. Michel Laurendeau, oculista.

- massa-300g de farinha
- 250g de manteiga

- sal e agua q.b

1-misture a farinha e o sal diluido na agua e trabalhe a massa até a 
ligar,divida a margarina em 3 porções estenda a massa espalhe sobre ela 

uma das porções da margarina e enrole como um tapete repita esta operação mais 
2 vezes até se esgotar a margarina,no final deixe descansar 20 minutos.
2-em seguida corte a massa em fatias com cerca de 2 cm de espessura
3-coloque cada fatia sobre uma forma lisa propria para queques:rode com os 

dois polegares a forma num sentido espalhando a massa de modo a encher com 
ela a forma toda.
4-entretanto leve ao lume em banho maria as gemas batidas com o açucar e as 

natas até o preparado engrossar,deixe arrefeçer e deite 1 colher de sobremesa de 
recheio em cada forma.
5-leve as formas ao forno a 180ºc durante cerca de 25 minutos até os pasteis 

ficarem cozidos e tostados.

Pastéis de nata

- recheio-5dl de natas
- 9 gemas
- 9 colheres de sopa de açucar

nOrte-cOreanOs vOtam em 
ParlamentO cOm candidatOs 
Pré-deFinidOs
Os norte-coreanos estão a votar 

nas eleições para o parlamento 
do país, uma votação que serve qua-
se como um censo da população e 
que apenas oferece pistas para a po-
lítica a seguir pelo regime.

 a ‘eleição’ nada tem de democrático, 
já que apenas um candidato é autori-
zado, previamente, para cada um dos 
lugares disponíveis, estando, por isso, 
eleito à partida e sem adversários. a 
eleição é a primeira sob a liderança de 
Kim jong-un, que assumiu o poder em 
dezembro de 2011 após a morte do seu 

pai e que, à semelhança do progeni-
tor, é também ele candidato a um lu-
gar, pela mesa 111, do Monte paektu.
até na escolha da mesa de eleição, o 
regime norte-coreano aposta numa boa 
imagem, já que a população atribui um 
estatuto quase divino ao Monte paektu 
e o regime garante que Kim jong-un 
nasceu nas suas encostas.a eleição 
para a suprema assembleia popular 
acontece a cada cinco anos escolhendo 
o novo parlamento que reúne entre uma 
a duas vezes no ano, principalmente 
para aprovar o orçamento e aprovar 
algumas das políticas definidas pelo 
regime.na última reunião em abril de 
2013 foi adotado um decreto especial 
que reconhece o país como um estado 
com armas nucleares, um estatuto que 
a coreia do sul e os estados unidos 
garantiram não reconhecer.

reinO unidO avisa que intervençãO 
russa na crimeia “é errO grave”
A incursão russa na Crimeia é um 

“erro de cálculo grave” e Mos-
covo poderá deparar-se com con-
sequências económicas de grande 
dimensão, a menos que seja encon-
trada uma solução diplomática, avi-
sou hoje o secretário de Estado bri-
tânico dos negócios Estrangeiros.
 William Hague alertou que os países 

europeus poderão deixar de se abas-
tecer com gás russo e passar a fazê-lo 
com os estados unidos ou qualquer 
outro lugar, como forma de protesto 
contra as ações de Moscovo. numa 
entrevista à televisão britânica BBC, 
o responsável afirmou que o referendo 
sobre a reunificação com a Rússia, con-
vocado pela crimeia para 16 de março, 
surge “ridiculamente rápido”. 
“O mundo não será capaz de o encarar 

como um referendo livre ou justo”, su-

blinhou, rejeitando a ideia de que Mos-
covo não está preocupado com a rea-
ção do ocidente quanto às suas ações 
na crimeia. “penso que eles (os russos) 
se preocupam com a reação internacio-
nal. essa reação é forte”, disse. Hague 
avisou, por isso, que a não ser que seja 
encontrada uma solução diplomática 
“haverá graves consequências eco-
nómicas e comerciais”, que poderão 
passar pelo congelamento de vistos e 
proibições de viagens, situações que 
iriam “ser levadas muito a sério pelos 
indivíduos em questão”. 
“É por estas questões que considero 

que [a intervenção na Ucrânia] tem 
sido um grave erro de cálculo”, sus-
tentou.embora ainda não tenha havido 
confrontos armados, Hague avisou que 
a falta de progressos nas negociações 
torna esse perigo real.
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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 cunhada 
detestava-me mui-
to, porque  ela pen-
sava que eu não era 
a esposa ideal para 
o seu irmão.
Ela orientou-se 
para rituais estra-
nhos para destruír 
o nosso amor e 

quase que conseguia, pois de re-
pente o meu marido começou a 
afastar-se de mim. Agora somos 
felizes e mais unidos.

Obrigado shaman. 
KurNIKOvAN

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.

tenho sido um homem 
de negócios com muito 
sucesso. Há cinco anos 
inaugurámos um restau-
rant em sociedade. logo 
que esta sociedade foi 
estava feita,tudo come-
çou a ir mal, Não havia 

uma razão lógica,até que eu des-
cubri que tudo aquilo era produto 
de inveja. O meu ex sócio gastou o 
dinheiro dele e tentou vingar-se em 
mim,com rituais de bruxedo. Agora 
estou bem e meu negócio a cescer 
outra vez. 

sErgE r.   

sou um homem madu-
ro que se apaixonou 
por uma mulher mais 
nova. Ela foi para fé-
rias á sua terra e des-
de que voltou a nos-
sa relação mudou por 
completo. Adoeci e caí 
em depressão sem ra-

zão. mas logo descubri que tudo 
isto foi causado por rituais voodoo, 
performados pelo seu ex namora-
do, que queria separar-nos. graças 
a Deus,consegui recuperar o amor 
dela,através da cura espiritual do 
shaman.                                 jImmY
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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, 
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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 

tenho sido uma mulher que 
trabalhou sempre muito 
forte,mas nos últimos seis 
meses, comecei a sentir-me 
muito fraca e manchas encar-
nadas começaram também a 
aparecer nas minhas pernas. 
Os médicos não conseguiam 

descubrir a razão da minha doença tanto 
mental como fisica. Com o Shaman des-
cobri a razão. Estava debaixo da influên-
cia de uma praga,que pretendia parali-
sar-me. Agora sou livre de qualquer má 
influência. 

lAlItA

testemunhOs reais

Atraio, amarro 
e submeto o 

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

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

sou um homem madu-
ro que se apaixonou 
por uma mulher mais 
nova. Ela foi para fé-
rias á sua terra e des-
de que voltou a nos-
sa relação mudou por 
completo. Adoeci e caí 
em depressão sem ra-

zão. mas logo descubri que tudo 
isto foi causado por rituais voodoo, 
performados pelo seu ex namora-
do, que queria separar-nos. graças 
a Deus,consegui recuperar o amor 
dela,através da cura espiritual do 
shaman.                                 jImmY

vim para o canada 
com meu marido e mi-
nha família,cheia de 
sonhos.
tudo ia bem até uma 
companheira de traba-
lho do meu marido se 
apaixonar por ele.

A partir desse momento, começa-
ram os problemas, porque ela que-
ria destruír-nos. 
mas o shaman revelou-nos toda a 
verdade e livrou meu marido dela. 

sAmANtHA

O meu namorado pediu-me 
em casamento,quando está-
vamos em férias nas caraíbas.
Èramos muito felizes e planeá-
vamos o nosso casamento.

De repente tudo virou às aves-
sas. Ele perdeu interesse em 

mim e só queria afastar-se para longe de 
mim,até eu visitar o sHAmAN.

Ele abriu-me os olhos ao mostrar-me a 
mulher que queria destruír a nossa felici-
dade. Agora somos felizes e planeamos o 
nosso casamento.

l.p
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SerVIçoS conSulAreS
EmbAIxADA DE pOrtugAl Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883

cONsulADO gErAl DE pOrtugAl Em mtl
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366

HOrárIO DE AtENDImENtO
2ª-feira 9H00-12H30  |  13H00-15H30
3ª-feira 9H00-12H30  |  13H00-15H30
4ª-Feira  9H00-12H30  |  13H00-17H00
5ª-Feira 9H00-12H00  |  13H00-15H30
6ª-Feira 9H00-13H00
sEcÇÃO vIsA
3ª-Feira 13H00-14H00
5ª-Feira 13H00-14H00

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 MARÇO DE 2014

1 EURO = CAD 1.548230
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

INFORMAÇÃO 
PRA QUEM

LÊ.

RESULTADO
PRA QUEM 
AnUnCIA.

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

agÊncias
de viagens

bancos e 
serviços 

financeiros

cAIxA pOrtuguEsA
4244 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

canalizador

fotografo

contabilistas

ANíbAl AfONsO
c.g.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
Tel.: 514.817.2451

dentistas

4270 St-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eletricidade

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

agÊncias
funerárias

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

importadores

mercearias

mErcEArIA
sá E fIlHOs
4701 St-Urbain

Tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

monumentos

notários

restaurantes

cONfOrt
4057 Boul. St-Laurent            

Tel.: 514.987.7666

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

355 rua Rachel Este
tel.: 514.844.3054

traduções

transportes

Casamentos, 
Batizados,Festas,...

A Bom preço
tel.: 514.299.1593

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

restaurantes

urgÊncias e serviços pÚblicos

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

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
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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

aluga-sevende-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 sema-
na), 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

jArDINs
DEs 

bEAux-rêvEs
companhia paisa-
gista procura ho-
mens com 5 anos 
de experiência para 
trabalhar em “pavé-
-uni” assim como 
artesão em pedra 
natural. bom salá-
rio.

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

empregos
Casal responsável para tra-
balhar no “Gentleman Farm” 
(Saint-Sophie). Viver lá; 1,5 
Hectares de terra, 39 km de 
distância de Montreal; aco-
modações  incluídas (numa 
casa privada);  Manutenção 
da Terra, pequenas renova-
ções, limpeza, etc. Mais de-
talhes durante a entrevista.

por favor, enviar 
currículo para Krista

krista@cifproperties.com
ou tel.: 514-288-7752 #221

bAr cHAmps
precisa-se 

de cozinheira 
especializada em 

cozinha tradicional 
portuguesa com 

experiência.
514-987-6444

serviço

Companhia de “Térrase-
ment” bem estabelecida 
está à procura de homem 
de confiança com experiên-
cia apenas, Pavers, muro e 
asfalto. 

514-578-4127

precisa-se de um 
operador de escavador 
com experiência com 

licença de class 
1 e 3 se possível.

514-578-4127

Aluga-se 41/2 na área de Vi-
lleray, rua tranquila. Perto 
de todos os serviços e do 
metro Fabre. Grandes jane-
las, chão de madeira e duas 
varandas. Cozinha e quarto 
de banho renovados.

514-233-1997

Precisa-se de senhores e 
senhoras para limpeza du-
rante a noite com experiên-
cia. Deve ter carro.

450-975-0584 
ou enviar cv por fax

450-975-1977

vende-se ou aluga-se 
restaurante

completamente equipado
e disponível para 
abertura imediata
contatar fernando 

ou joão santos
514-574-1936 ou 514-862-6031

contentor

procura pessoa
para partilhar
um contentor
para portugal.

Data a determinar
(abril ou maio)

natalino.martins
@gmail.com
514-575-9793

gIlbErtO
rENOvAÇõEs

gErAIs
t.: 514-668-6281

restaurante 
villa massimo

situado na “rive-
-sud”, precisa de 
servente de mesa 
com experiência. 
Gastronomia fina 

italiana.
contatar: 

josé ou tony
450-444-3416

aluga-se
Aluga-se 31/2  todo renova-
do em excelente condições 
e perto do métro.

514-252-8692

Precisa casal para um ser-
viço de limpeza de uma 
sala de espetáculo, na “Ri-
ve-Nord”. De dia, de noitee  
fim-de-semana, de 3 a 5 
dias por semana.

450-437-9906

Apartamento no centro 
de Vila-Moura, Algar-
ve. Renovado, com 3 
quartos e cozinha bem 
equipada. Pode alugar 
à semana. Disponível 
para os meses de junho 
e agosto

manuel justino: 
514-727-3533

ou lisete sousa:
011-351-934-311475

Aluga-se 51/2 em St-Michel 
com subsolo e garagem.

514-947-0916

precisa-se de 
cortador de car-
ne para trabalhar 
num super mer-

cado português a 
tempo parcial.
514-849-6307

†

†

luIs AlExANDrE
Faleceu em Montreal no dia 5 de 
Março com 93 anos de idade o Sr. 
Luis Alexandre, natural de Tornada, 
Caldas da Rainha, Portugal, espo-
so da Sra. Maria Reboleira. Para 
além da esposa, deixa na dor seu 
filho José (Maria da Silva) seus ne-
tos Olivier (Caroline) e Dominique. 
Seus bisnetos Antoine e Coralie e 
sua cunhada Rose Reboleira, so-
brinhos (as), familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo 
de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean talon este, montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino martins
A missa de corpo presente foi na segunda feira dia 10 
de março de 2014 às 10h00 na igreja Santa Cruz. Foi a 
sepultar no Cemiterio St. Antoine em Longueuil.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas, as muitas provas de carinho e amizade, bem 
como a todas aquelas que, por qualquer forma, lhe te-
nham manifestado o seu sentimento de pesar por tão 
infausto acontecimento. A todos um sincero obrigado e 
Bem-Hajam.

mArIA (mAgAlHÃEs) ApOlINárIO
1932-2014

Faleceu em Montreal, com 81 anos 
de idade, a Senhora Maria (Maga-
lhães) Apolinário. Natural de Ponte 
de Lima, Portugal.
Deixa na dor seu esposo o Eduar-
do Polinário, seus filhos/as Da-
vid, Laurinda (António), Fernanda 
(Manuel), Fernando (Rosa), Glória 
(João), seus netos e bisnetos, as-
sim como familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean talon este, montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino martins
A família estará presente para vos acolher hoje, quarta-
-feira dia 12 de Março das 19h00 às 22h00 e quinta 
feira a partir da 8h30. A missa de corpo presente será 
na quinta-feira às 10h00 na igreja Santa Cruz e vai a 
sepultar no Cemitério repos Saint-François d’Assise.
Em vez de enviar flores ofereçam um dom à Sociedade 
Canadiana do Cancro.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas, as muitas provas de carinho e amizade, bem 
como a todas aquelas que, por qualquer forma, lhe te-
nham manifestado o seu sentimento de pesar por tão 
infausto acontecimento. A todos um sincero obrigado e 
Bem-Hajam.

Aluga-se 31/2 na rua colo-
niale, entre Rachel e Du-
luth. Livre a partir de 1 de 
abril de 2014.

514-294-4910 ou
450-632-5432 ou

450-632-6041
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PAlAVrAS cruzAdAS

AnedotAS

quinta-Feira 13 de marçO
- eduínO martins editOr dO 
JOrnal a vOz de POrtugal há 10 anOs
- angariaçãO de FundOs Para 
O andOr dO senhOr santO cristO
sábadO 15 de marçO
- matança dO POrcO na FPm
- renOvei a casa... à POrtuguesa

bell fibe: 880 | videotron: 255

HOrIzONtAIs: 1. Distância que se percorre entre dois 
lugares de paragem. Sugar (o leite) da mãe ou da ama. 
2. Civilizado (fig.). Criança de colo. 3. Base aérea por-
tuguesa. Cozinhado em que entram rins. 4. Poeira. Sal 
resultante do ácido bórico com uma base ou um metal. 
5. A si mesmo. Frouxidão, fraqueza. 6. Que tem bas-
tante idade. Encontrar. 7. Usa-se para impor silêncio 
(interj.). Palavra havaiana que designa lavas ásperas e 
escoriáceas. 8. Renovar. 21.ª letra do alfabeto grego. 
9. Sideral. Conjunto de coisas descritas e enumeradas. 
10. Anotação. Fome (pop.). 11. Servira-se de. Escrever 
em versos rimados.

vErtIcAIs: 1. Heroico. Despido. 2. Cãozinho (fam.). 
Contr. da prep. de com o art. def. a. Contr. da prep. a 
com o art. def. os. 3. Fileira. Pessoa que executa um 
solo musical ou que é perita em solos. 4. O p grego. 
Untar muito. 5. Terreiro em frente ou à volta da igreja. 
Perfume. 6. Vertigem. Fiança, quando prestada na letra 
de câmbio, livrança ou cheque. 7. Desplante (fam.). Dar 
asas a. 8. Tapar com batoque. Graceja. 9. Horrenda. 
Órgão excretor que tem a função de formação da uri-
na. 10. Parte inferior ou pendente de certas peças de 
vestuário. Caminhava. Género de mamífero anfíbio da 
família dos otariídeos ou pinípedes. 11. A acusada. Co-
locar veículos nos respetivos carris.

Solução dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONtAIs: 1. Toco, Educar. 2. Ocelo, Imoto. 3. Marosca, Mas. 4. Ror, Ali, Fá. 5. 
Anediar. 6. Em, Afeto, Li. 7. Lúbrico. 8. És, Ena, Pia. 9. Via, Assento. 10. Ecoar, Iriar. 
11. Lascar, Urro. vErtIcAIs: 1. Tom, Delével. 2. Ocar, Música. 3. Cerol, Aos. 4. Olor, 
Are, AC. 5. Os, Afinara. 6. Canecas. 7. Dialeto, Si. 8. Um, Ido, Peru. 9. Com, Tinir. 10. 
Atafal, Atar. 11. Rosário, Oro.

A mElHOr ANEDOtA rElIgIOsA!!! 
Uma jovem jornalista da CNN ouviu falar num judeu mui-
to velho que ia duas vezes por dia  rezar no muro das 
Lamentações.Achando que ia ter um bom assunto para 
entrevista,deslocou-se ao lugar do Muro e viu um senhor 
muito velho que avançava lentamente em direcção ao 
muro.Depois de 45 minutos de oração e,antes que se 
afastasse lentamente com a ajuda da sua bengala,ele 
aproximou-se para o entrevistar.
« Desculpe senhor,chamo-me Rebeca Smith da CNN.
Como se chama?- Moshe Aknoun respondeu ele.  Há 
quanto tempo o senhor vem aqui rezar ?Há mais de 50 
anos respondeu o velho.50 anos,incrível!!! E por quem 
reza o senhor?Eu rezo para que haja paz entre judeus 
,cristãos e muçulmanos.Eu rezo para que acabem a ira 
e todas as guerras.Eu rezp para que os nossos filhos 
possam crescer em segurança e venham a ser adultos  
responsáveis e que amem o seu próximo.E o que é que 
o senhor resente depois de 50 anos de orações?
“ Olhe tenho a impressão de falar para um muro”! 

diOgO mOrgadO vOlta a ser
Jesus em O FilhO de deus
Páscoa 2014, será marcado pela maior histó-

ria de sempre pela mão da 20th Century Fox, 
tendo o ator português Diogo Morgado no papel 
principal no qual voltará a dar vida ao papel de 
jesus. Baseado na minissérie ‘A Bíblia‘ do Canal 
História e dos produtores Mark Burnett e Roma 

Downey, a longa-metragem contará a história de 
jesus, desde o nascimento até à sua morte e res-
surreição.

O filme que conta com fortes interpretações, é des-
lumbrante e combina imagens da série com sequên-
cias inéditas. a banda sonora é de Hans Zimmer, 

galardoado com um oscar® da academia, e respon-
sável por grandes títulos como ‘o rei Leão’, ‘a ori-
gem’, ‘Homem de aço’, ‘anjos e demónios’ e ‘o 
cavaleiro das trevas’.
Com dez horas de duração, a série de televisão foi 

um enorme sucesso em todo o mundo o que lhe valeu 
3 nomeações para os prémios emmy e foi exibida 
em portugal pela sic, ultrapassando um milhão de 
espetadores por episódio.
“estamos muitos entusiasmados por trabalhar com 

a 20th Century Fox para lançar ’O Filho de Deus‘ 
como longa-metragem” referem Mark Burnett e 
roma downey, o casal produtor da série e agora do 
filme.
O filme já estreiou-se em Montreal, muitos da nossa 

comunidade já viram este filme e neste momento to-
dos gostaram do pápel  do diogo Morgado e a forma 
do filme que representa.
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COORDEnADO POR jOSé PEREIRA

figuras de portugal: 
aquilinO ribeirO

CAnTInHO DA POESIA

Portugalíssimo produtora: rosa velosa

linha aberta: 514.483.2362

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

rosavelosa1@gmail.com

contacto publicitário: 

514.366.2888
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Um dia, entre amigos, Aquilino disse: Perdoo 
tudo. Até mesmo que me roubem. Só não per-

doo a um homem preso que não se esforce por fugir.

entre a juventude incendiária e a velhice polémica, 
aquilino sempre procurou a liberdade para si e para 
as suas palavras impressas. sem receio dos outros, 
aquilo que tem a dizer depressa encontra forma num 
conto ou romance, desdenhando o aplauso ou a con-
cordância. Escreve porque só assim se realiza, mas 
também porque só assim denuncia os atentados contra 
a dignidade do seu semelhante. Talvez por isso tenha 
abraçado o jornalismo, ele que era um beirão dos qua-
tro costados, réplica do meio telúrico onde nascera, 
possuindo um carácter constante e tenaz, senhor de 
uma indomável vontade. nascido a 13 de setembro de 
1885 na aldeia de Carregal da Tabosa, volta sempre a 
estas quando sente necessidade de desopilar o fígado 
e o sangue das impurezas da urbe. Aos nove anos foi 
para soutosa e ingressou no colégio da senhora da 
Lapa, autêntico presídio. os estudos levam-no a La-
mego, Viseu e Beja, onde durante dois anos cursou 
teologia no seminário. expulso deste, parte para Lis-
boa e aos 23 anos é um estudante revolucionário, um 
jornalista incipiente e um tradutor ocasional. como 
jovem colaborador dos empreendimentos da carboná-
ria, consente que se guardem no seu quarto caixotes 
de bombas que explodirão quando manipuladas pelos 

próprios revolucionários, morrendo dois deles. aquili-
no encontrava-se num outro andar do edifício, mas foi 
considerado cúmplice e preso. Foge a 11 de Janeiro de 
1908 e disfarca-se de revendedor de hortaliças. com 
grandes molhos de brócolos às costas meteu-se na tra-
vessa da pallia, conhecida rua dos correeiros. escon-
dido por alfredo Luis da costa (que, dias depois, com 
Buiça, foi autor do regicídio) num quarto da rua de s. 
nicolau, consegue fugir para paris em Maio do mes-
mo ano. diplomado na sorbonne, casa-se com grete 
Tredemann. Depressa fica viúvo e com o filho Aníbal, 
mais tarde desembargador ilustre na relação. estreia-
-se como romancista em 1913, com o livro de contos 
jardim das tormentas, prefaciado por Malheiro dias. 
já em portugal, casa em segundas núpcias com jeró-
nima dantas Machado. Lecciona no Liceu camões e 
assume o breve cargo de conservador da Biblioteca 
nacional. publica uma serie de livros. consagrado 
como ficcionista e prosador foi ainda em 1958, com 
73 anos de idade, judicialmente processado devido ao 

último romance Quando os Lobos uivam. nesse mes-
mo ano tornou-se membro efectivo da academia das 
ciências. deixou uma obra vasta de cerca 60 títulos, 
entre os quais: a Via sinuosa, terras do demo, andam 
Faunos pelos Bosques, Maria Benigna, A Casa Grande 
de Romarigães. Morreu no dia 27 de Maio de 1963.

ser mulher 
Ser mulher

É ser esposa e companheira
Amante terna e fagueira

Que o amor sabe entender
Ser mulher

É ser mãe e conselheira
Dedicada de alma inteira
A que devota o seu ser.

Ser mulher
É ser do lar timoneira

Na doença a enfermeira
É dar mais que receber

Ser mulher
É ser fonte de existência
Que cala a voz da ciência

A força de ser mulher...

Ser mulher não é somente
A figura e a fulgência

É muito mais transcendente
Do que essa mera aparência.

Ser mulher é ter coragem
De pôr fim à injustiça

Dessa humilhante imagem
Que outrora a fez submissa.

Ser mulher é dizer não
Ao abuso e violência
À vil discriminação

E à austera prepotência.
Ser mulher é procurar
O direito à igualdade

E sem tabus comungar
Tudo com justa equidade
Ser mulher é esse alguém

Avó, neta, irmã ou filha
Devotada esposa e mãe

Que o seu amor compartilha.
Ser mulher é sim lutar

Para ser compreendida
E sem medo conquistar

Os seus direitos na vida !...
Euclides Cavaco
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jORGE CORREIA

jOEL nETO

REGRESSO A CASA: UM DIáRIO AÇORIANOParticiPaçãO
demOcrática

Aproxima-se o dia 7 de Abril de 2014, quan-
do serão chamados às urnas todos os eleito-

res qualificados para eleição do próximo governo 
provincial do Québec. Em minha consciência não 
podia deixar passar esta oportunidade para nova-
mente insistir num aspeto que considero negativo 
em geral no povo Português no seu próprio país e 
na diáspora Portuguesa: participação democráti-
ca!
e através de qual ato, senão pelo voto, uma das 

maiores vitórias populares nos últimos séculos, po-
deremos participar na vida política na comunidade 
em que vivemos? 
choca-me profundamente a existência persistente 

de uma preguiça e desinteresse pela oportunidade de 
escolha política que se coloca aos portugueses (neste 
caso residentes no canadá), colocando-se à margem 
do processo político, como se nada fosse com eles... 
choca-me ainda mais quando ouço de compatrio-
tas meus, inclusive aqueles que residem em portu-
gal, muitos de uma geração que viveu a inexistência 
de possibilidade de escolhas e a falta de liberdade, 
acomodarem-se em suas rotinas, faltando deliberada-
mente a algo que tanto reclamaram no passado e que 
agora desdenham como se não tivesse qualquer valor. 
Que diria um pai quando um filho reclama tanto por 
algo, obtém-na e de seguida despreza-a? 
Que dizer se o próprio pai se sacrificou para satisfa-

zer o seu filho? 
não há nenhum país no mundo onde o direito ao 

voto tenha sido concedido com facilidades, sempre 
com esforço, com sacrifício, com suor e muitas vezes 
com sangue! 
O direito a termos uma escolha, por sua vez, res-

ponsabiliza-nos face aos resultados. Implica também 
uma aprendizagem, a vontade de melhorar rumo a 
um ideal. 
implica educação, para não só criar formas mate-

riais de espelhar esse ideal, como também a capa-
cidade de aprender, corrigir o que está mal e assim 
evoluir ultrapassando as dificuldades que surgem. 
Infelizmente constato que a reclamação, sem funda-
mento ou sem intenção de criar mudança, impera na 
mentalidade Lusa. 
reclamar por reclamar é um dos desportos nacio-

nais preferidos, infelizmente. Reclamar por reclamar 
exercita o desinteresse, a apatia, a preguiça, a igno-
rância e mobiliza apenas o oportunismo. Quando vo-
tamos, estamos a exercer um direito que se exprime 
pela deposição de confiança e aceitação do projeto 
político que recebe o nosso voto. 
com esse voto, também temos o direito de exigir, 

exigir resultados, exigir acompanhamento, exigir 
respostas. Quando abdicamos desse direito, qualquer 
reclamação que façamos vem manchada moral e eti-
camente, pois se não escolhemos, não temos o direito 
moral e ético de reclamar ou exigir. 
reconheço que o desalento com a política impera 

um pouco por todo o mundo, revelado pelos elevados 
níveis de abstenção, dificuldade de recrutar políticos 
capazes e competentes, e toda uma série de escânda-
los de favorecimentos um pouco por todo o mundo. 
Mas ainda assim, o voto é um direito que custou ad-

quirir e pelas amplas possibilidades que oferece deve 
ser aproveitado na sua máxima eficiência, mesmo 
que seja em branco como voto de protesto. 
Caro leitor que amavelmente acompanhou a mi-

nha linha de pensamento até aqui, em qualquer 
situação futura em que for chamado ao voto, pro-
cure informar-se, compare e pense com calma e 
frieza nos projetos que lhe apresentam, no final 
decida e participe!

mistura de PirOlitO
e vinhO de cheirO

Terra Chã, 23 de janeiro de 2014
releio-o e não consigo seleccionar. Vou usá-lo todo. 

angra nunca foi tão belamente descrita nas suas en-
cantadoras contradições.

ODE A AnGRA MInHA 
CIDADE EM TOM DE ELEGIA
 Angra oh minha cidadezinha de bolso querida mi-

nha putefiazinha maquilhada de ternura oh rola de 
papo vaidoso da Memória de d. pedro iV do cais das 
pipas para as naus da Índia de afonso Vi babando-se 
de tolo pelos canos Verdes oh minha tolinha inchada 
de orgulho do aqui-já-foi-só-portugal. 
Oh cidade de Martins Homem petrificado na Praça 

Velha mercado do saber-mundo da novidade da vida 
alheia pátio do cartaz de cinema para logo à noite de-
pois do comércio depois da manguinha-de-alpaca de 
olhos cansados e tristes poisados para além da janela 
minha capitalzinha de avental traçada na mão papuda 
da hospitalidade.
oh angra nome de baía cidade sentada na banqueta 

da tarde cidade do mar te chamou Félix oh minha 
pequena burguesinha ignorante minha cretinazinha 
paspalhona usas ainda nas trancinhas os lacinhos de 
fita à antiga inda te ficas pela novidade do barco es-
trangeiro que vem para a descarga do trigo. Ficas-te 
pelo Cais da Alfândega. 
Lá cabe todo o teu universo. 
Ficas-te pela crença no boato de especulação polí-

tica. Ficas-te pela honesta pela criteriosa notícia dos 
teus jornais habilidosamente bem colados politiquei-
ros pequeninos obesos calvos beatos mentindo com 
todas as verdades e insinuando nos tentáculos das 
suas entrelinhas subtis.
oh minha cidade de mar cidade de traço de pernas 

sensuais crestadas pelo sol dos cajins dos calhaus da 
rocha oh minha desavergonhadinha à moda de Lis-
boa imitação caricatura em diminuta escala imitação 
mal imitada limitada minha cidade de arredores bem 
são carlos de quintas e laranjais cidade minha de ar-
redores mal são Mateus da calheta cheio de vendas 

e pescadores.
 
oh angra cidade única e minha cidade de nevoei-

ro encantado silenciosa memória alongando-se pela 
bruma esvanecendo-se já não de d. pedro iV mas tu 
cidade em ti própria renascida outra memória verda-
deiramente tua a de teus marginais a de teus infeli-
zes operários teus pescadores do Corpo Santo teus 
esfumados reformados em seus passos mudos teus 
engraxadores rezingões sumidos na insignificância 
teus guardas municipais de sentinas teus vendedo-
res de fava torrada e amendoim no Largo do prior 
das camionetas ao pé do teu jardim todos os teus 
empregados sindicalizados e não sindicalizados tuas 
empregadas domésticas muitas delas raparigas ex-
tremosas e prendadíssimas que esta sim é tua verda-
deira memória é tua grande e presente memória de 
necessidades e oprimidos memória presente de todos 
os outros que vivem apagadamente de um ordenado 
menor de gente menor e esquecida na soleira da porta 
aguardando um raiozinho de socialismo.
oh angra minha e amada verdadeiramente chama-

da do Heroismo cidade de nevoeiro encantado cres-
cendo no silêncio de tantas mágoas.
pressentem-se tuas dores em tuas noites de mãe ca-

lada surdas e absurdas cidade perfurada inventada re-
tratada genuinamente nascida na vida quotidiana de 
tuas ruas de teus bairros desprezados e pobres.
angra verdadeira coroada de trabalho de sofrimen-

to senhora de nunca sabida crónica esquecida de teu 
povo de formigueiros imperscrutáveis que correm 
no sigilo de teu sangue minha pequena cidade cos-
mopolita metrópole infindável de aventuras e sonhos 
de maré minha mistura de pirolito e vinho de cheiro 
craca de cinco bicos na lapa da baía nascida cálice 
meu perfumado de aguardente da terra massa sovada 
e suada no alguidar de teu rosto.
 
Que faremos nesta terra cidade minha meu povo a 

nossos corpos a nossas mãos a nossos braços diante 
deste espaço de ondas inquietas.
MarcoLino candeias

Terra Chã, 24 de janeiro de 2014
a catarina acabou o meu cachecol. É lindo e até um 

pouco comovente. passeá-lo-ei vaidoso.

Quando um dia voltasse a partir, talvez nada lhe fi-
zesse tanta falta como as flores. Na Primavera abriam 
gladíolos e begónias, petúnias e crisântemos; pelos 
santos desabrochavam as hortênsias, cada uma de 
sua cor, consoante a acidez da terra que lhe coubesse 
em sorte; a seguir floriam as buganvílias, anuncian-
do o fim do Verão; no Outono vinham primeiro as 
beladonas e depois as camélias, vermelhas, róseas, 
brancas, riscadas segundo todos os tipos de padrão; 
o inverno começava pelas magnólias e extinguia-se, 
enfim, nas azáleas – e de cada vez que um temporal, 
ou a seca, ou outro sobressalto qualquer abreviasse 
o ciclo de uma delas, logo a terra se esforçava por 
socorrer a poesia, fazendo acudir os hibiscos, o jas-
mim ou apenas os mantos infinitos de erva azeda, 
que progrediam por quintais e cerrados como sangue 
exultante de desejo.

www.facebook.com/neto.joel
www.joelneto.com
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RESULTADO 
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migalhas e circO
RICARDO ARAújO PEREIRA

A grande diferença entre a festa do PSD no Co-
liseu de Lisboa e as antigas festas no Coliseu 

de Roma é que, no Coliseu de Lisboa, só compare-
ceram os leões.
a grande diferença entre a festa do psd no coliseu 

de Lisboa e as antigas festas no coliseu de roma é 
que, no coliseu de Lisboa, só compareceram os leões. 
Os cristãos ficaram em casa, a acompanhar o espec-
táculo pela televisão. É certo que vimos a alegria dos 
leões, no palco, e adivinhamos o medo dos cristãos, 
em casa. Mas, para a plateia, é mais compensador 
assistir ao confronto dos leões com os cristãos, no 
mesmo recinto. senti falta de emoção. não teria sido 
difícil encontrar dois ou três desempregados e pen-
sionistas, soltá-los em frente à mesa do conselho 
nacional, e deixar que passos coelho os devorasse 
vivos, na alcatifa cor de laranja.
Os organizadores do Congresso sabem que as mas-

sas apreciam pão e circo, e o circo que montaram 
estava bastante bom, mas o pão vai sendo cada vez 
menos.
o circo parece, aliás, aumentar à mesma velocidade 

a que o pão diminui. a grande conclusão do congres-
so foi exactamente esta ideia, mas vertida para lin-
guagem política. Fica assim: o País está melhor, mas 
as pessoas estão pior. o país e as pessoas são duas 
entidades distintas.
o psd, coitado, tem feito os possíveis para melho-

rar o país, e com muito êxito.
Mas as pessoas, por uma razão qualquer, resolveram 

regredir. se o país não tivesse pessoas, os problemas 
de Portugal estavam resolvidos. Infelizmente, vive-
mos num daqueles países que incluem pessoas.
confesso que não sei se o país, no início, vinha sem 

pessoas, e as pessoas foram um extra acrescentado 
depois de 1143, ou se as pessoas já vinham de ori-
gem. Tenho de ir confirmar aos livros do professor 
Mattoso. Mas percebemos cada vez melhor os incen-
tivos do governo à emigração: este país prosperaria 
se toda a gente saísse.
de resto, o congresso do psd parecia aquele qua-

dro do Bruegel: a Luta entre o carnaval e a Qua-
resma. no coliseu, era a luta entre o carnaval da 
propaganda e a Quaresma da austeridade. ganhou o 
carnaval, o que não costuma suceder.
Talvez a vitória se deva ao facto de este ser um 

Carnaval especial, mais robusto, na medida em 
que incluiu mesmo uma Páscoa: a ressurreição de 
Miguel Relvas foi, após a crucificação e a morte 
política, uma alegria para todos. nosso Senhor 
Jesus Cristo ressuscitou ao fim de três dias, e a 
ressurreição de Relvas demorou dez meses. Desta 
vez, ninguém o pode acusar de cumprir as tarefas 
em menos tempo do que os outros.

HéLIO BERnARDO LOPES

uma maniFestaçãO
rePleta de signiFicadO

Teve lugar, finalmente, a segunda grande mani-
festação dos elementos das forças de seguran-

ça e ordem pública que a atual Maioria-Governo-
-Presidente levou a que tivesse lugar. Foi, como 
pôde ver-se, uma manifestação gigantesca, bem 
maior que a anterior e repleta de significado polí-
tico. Vejamos alguns dos seus aspetos.
em primeiro lugar, portugal está hoje transforma-

do num autêntico barco à deriva, onde a governação, 
fortemente suportada pelo presidente cavaco silva 
e pelo silêncio da igreja católica, não tem outra di-
reção que não seja ir criando progressivamente mais 
pobreza à generalidade dos portugueses.
em segundo lugar, esta manifestação terá concitado 

entre uma dezena e meia e as duas dezenas de milha-
res de manifestantes. se a cada um destes juntarmos 
descendentes e ascendentes, torna-se muito simples 
perceber a real dimensão do que aqui esteve em jogo 
e o que a mesma realmente significa.
em terceiro lugar, aos manifestantes é necessário 

juntar os seus colegas, da psp e da gnr, que fo-
ram escalados para fazer cumprir as injustas diretivas 
da atual Maioria-governo-presidente. nunca se terá 
visto em portugal, na ii ou na iii república, algo de 
similar.
em quarto lugar, todos nós sabemos que esta ma-

nifestação gigantesca só teve lugar por via dos laços 
fortes de natureza corporativa entre os seus elemen-

tos, porque o que deveria ter lugar em portugal, e a 
um ritmo semanal, seria algo de proporcional, mas 
a uma escala nacional. os portugueses estão hoje 
desejosos da saída dos atuais detentores políticos da 
soberania minguante que ainda nos resta.
em quinto lugar, esta manifestação mostrou que Mi-

guel Macedo, tal como Paula Teixeira da Cruz, terão 
já ultrapassado, em desprestígio político, o próprio 
josé pedro aguiar-Branco. É um portugal à deriva 
por via da perda de comando e controlo do próprio 
governo, lamentavelmente mantido pelo presidente 
Cavaco Silva, e com o infeliz e condenável silêncio 
da igreja católica.
em sexto lugar, a lamentável ausência das associa-

ções militares, de praças, sargentos e oficiais, embora 
tenham manifestado o seu pleno apoio aos objetivos 
da mesma. É por esta ausência, em minha opinião, 
que deverão ser interpretadas os dois apelos de Vas-
co Lourenço ao seus colegas militares, no sentido de 
nunca se voltarem contra o nosso povo...
e, em sétimo lugar, este meu convite ao leitor: 

deite-se a pensar, e mesmo a dialogar com gente co-
nhecida ou amiga, e veja se consegue deduzir o mais 
importante – e repleto de riscos – significado desta 
gigantesca manifestação. É muito fácil deduzir o que 
está em causa, mas entendo não dever referir tal con-
clusão no plano público. 
Hoje, com a atual Maioria-Governo-Presidente, 

à beira dos quarenta anos da Revolução de 25 de 
Abril, Portugal já não tem leme, com uma sobera-
nia fortemente minguada, comportando-se como 
um autêntico barco à deriva.

a imPOrtância de ter
um testamentO nOtariadO

CRónICA jURIDICA

Há três tipos de testamentos: 1-Notarial, 
2-Diante de testemunhas, 3-hológrafo.

só o testamento notarial não precisa de ser reco-
nhecido pelo tribunal depois da morte, os dois outros 
precisam de ser verificados.
um testamento para ser reconhecido pelo tribunal, 

necessita um trabalho de notário, o que implica me-
ses e custos para obter o julgamento. É por vezes 
muito mais dispendioso do que o custo de um testa-
mento notariado. 
se não tiver um testamento feito por um notário, 

corre o risco de não ter os conselhos importantes para 
se proteger e os seus herdeiros. O notário faz todas  as 
pesquisas necessárias, para cobrir todas as situações. 
Exemplo: se morre e deixa cônjuge com ou sem  fi-

lhos, ou  se um dos filhos morre antes de si, com ou 
sem filhos, ou  se todos morrem juntos (cônjuge, fi-
lhos, netos etc.) para quem ficam os seus bens? 
perguntas feitas pelo notário e mais. 
o notário vai discutir com os seus clientes, aconse-

lhar sobre a melhor maneira de transferir os bens aos 
familiares e evitar implicações fiscais. Com o testa-
mento é possível atrasar o pagamento de impostos no 
momento da morte se transferir os bens ao cônjuge.
o testamento feito pelo notário e registado na ca-

mara dos notários, ele guarda o original e entrega 
uma cópia conforme ao cliente. se a copia é perdida 
ou destruída, o cliente ou os herdeiros no momen-
to da morte estão protegidos, podendo obter sempre  
uma outra copia do seu notário.    
O Código civil do Quebeque foi modificado em 

1994; todos os testamentos feitos antes desta data 
devem ser verificados para ter a certeza que eles re-
fletem as suas últimas vontades. É possível que na-
quele momento quando os filhos eram menores, o 
testamento não proteja os netos.
Um testamento devia ser verificado todos os cinco 

anos para se ter a certeza que ele reflete as últimas 
vontades. a sua vida pode ter mudado depois do seu 
último testamento: pode haver netos, divórcios, mor-
tes, filhos que já não são menores, ou executor do 
testamento faleceu ou que já não é necessário porque 
os filhos já são maiores.
nunca se esqueça: se não tiver um testamento, a 

lei vai determinar quem são os seus herdeiros e isso 
pode não concordar com as pessoas por si escolhidas. 
sem testamento o cônjuge, mesmo casado não pode 
herdar de todos os seus bens.
Exemplo; Um casal faz o seus testamentos respeti-

vos. cada um transfere os bens ao outro. em caso de 
morte dos dois, os bens vão aos filhos e depois aos 
netos. não existe outra indicação no testamento. 
o marido morre deixa tudo a esposa. 
A esposa morre, e não tem filho nem neto no mo-

mento da morte.
sem indicação no testamento a lei vai se aplicar e 

os únicos herdeiros da senhora são os seus familia-
res.  ela podia ter decidido quem recebia os bens , 
incluindo a família do marido. um testamento não 
faz morrer, só facilita e faz poupar muito dinheiro, 
tempo e problemas  aos herdeiros. 
NÃO ESPERE, A NOSSA VIDA É MUITO FRÁGIL.

no próximo artigo trataremos do mandado de 
incapacidade. 

ME. ELIZABETH DA SILVA, nOTÁRIA 
TEL: 514.481.4678
ESCRITóRIO EM LAVAL E BLAInVILLE.
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Os «cincO viOlinOs»
De todas as grandes equipas do futebol portu-

guês, não haverá nenhuma mais lendária que 
os «cinco violinos», a máquina de fazer golos que 
tornou o Sporting no maior clube português no 
fim dos anos 40. Talvez o passar do tempo tenha 
ajudado na lenda, mas o mito era bem real no 
tempo em que os cinco jogavam, como o «histe-
rismo» do personagem interpretado por António 
Silva em «O Leão da Estrela» tão bem demonstra. 
jesus correia, Vasques, peyroteo, travassos e al-

bano, foram os cinco ases que mudaram a História 
do sporting e do futebol nacional e o seus nomes são 
ainda religiosamente recitados por quem os viu jo-
gar - sportinguistas ou adversários - e pelos muitos 
sportinguistas que nunca viram o quinteto maravilha 
em ação, mas que desde sempre foram ensinados a 
toma-los por heróis.
o que muitos não sabem, é que só jogaram juntos 

durante três anos, entre 1946 e 1949, conquistando 
o tricampeonato, pois Peyroteo já não fez parte da 
conquista do famoso tetracampeonato leonino, con-
quistado entre 1951 e 1954.
ainda mais surpreendente, é saber que juntos, só 

efetuaram 56 partidas, das quais uma foi no misto 
B-S-B (1) e as outras duas na seleção nacional. 56 
partidas em que apontaram 215 golos, o que dá uma 
impressionante média de 3,83 golos por jogo. ao 
todo, perderam somente nove jogos...

Peyroteo foi o primeiro
para alguns, a epopeia dos «cinco violinos» não co-

meçara com esse jogo de outubro de 1946, nem com 
o trabalho de Cândido de Oliveira, mas sim com a 
chegada a Lisboa, proveniente de angola onde nas-
cera, de Fernando Baptista de Seixas Peyroteo de 
Vasconcelos, a 26 de Junho de 1937. Só se estrearia 
de leão ao peito em setembro, numa premonitória vi-
tória por 5x3 sobre o Benfica.
 Na época de 1943/44 chegaram Jesus Correia e Al-

bano, seguidos três épocas mais tarde por travassos 
e Vasques. Fora o mestre Cândido de Oliveira que 
reunira os cinco no clube, criando a «máquina», mas 
seria o inglês robert Kelly, que entretanto o substi-
tuiu, a juntar pela primeira vez os cinco ao mesmo 
tempo no «onze» inicial. O dia foi o 6 de outubro de 
1946, nas Salésias, o Campeão Nacional Belenenses, 
visitava o sporting, em jogo para o campeonato de 
Lisboa. os leões começaram à leão, com golos de je-
sus Correia e Vasques, mas os azuis reagiram e empa-
taram o jogo a duas bolas. o sporting não ganhava, 
mas a promessa de golos ficava no ar...
 A primeira vitória chegou ao segundo jogo, a 17 de 

novembro, com um 1x3 em casa do Benfica, em jogo 
doa 10 ª jornada do campeonato de Lisboa. a estreia 
do quinteto no Campeonato foi a 24 de novembro, 
com um histórico 5x9 em Famalicão, com Peyroteo 
a marcar cinco golos. no jogo seguinte, novamente 
nove golos (9x2) ao atlético, mas ao terceiro jogo 
a derrota, nas salésias contra o campeão Belenenses 
(2x0). Seguiu-se uma vitória sobre o FC Porto (3x2) 
e um interregno de jogos sem contar com os «cinco» 
que só seria interrompido contra o Benfica, à 9ª jor-
nada, com um claro 6x1.
seguiu-se uma época de vitórias volumosas, que 

culminou na consagração dos leões como campeões 
nacionais. nas duas épocas seguintes repetiriam o 
sucesso, encantando tudo e todos com o seu futebol 
demolidor, as constantes «chuva-de-golos» com que 
brindavam os adversários.
o país estava rendido ao futebol dos cinco, mas se-

ria só após o jornalista da stadium se referir ao quin-
teto como «os cinco violinos», que o nome pegou e a 
lenda se firmou.
 
«Campeonato do pirolito»
Muitos jogos e vitórias podiam ilustrar a força dos 

«cinco violinos», mas nenhum será melhor do que 
o Benfica x Sporting a 25 de abril de 1948, o dérbi 
que resolveu o «campeonato do pirolito». O Benfica 

havia vencido na 1ª volta em casa dos leões por 1x3, 
quando bem perto do final do campeonato comanda-
va com dois pontos de avanço. os leões visitavam o 
reduto das águias cientes da dificuldade, dado que a 
somar aos dois pontos de atraso e à derrota em casa, 
juntava-se ainda um pior saldo de golos que os rivais.
As contas do título eram fáceis de fazer: ou o Spor-

ting vencia por três ou mais golos de diferença ou di-
zia adeus ao título. Mas para os «cinco violinos» não 
havia impossíveis e Peyroteo fez quatro golos (contra 
um dos benfiquistas) e o Sporting festejou o campeo-
nato, que passou para a história como o «campeonato 
do pirolito».
a verdade é que o sporting ainda perdeu um jogo, 

à 24.ª jornada, com o Vitória de Setúbal no Bonfim 
(0x1), mas pode respirar de alívio ao tomar conheci-
mento que o Benfica fora derrotado em Elvas por 1x2. 
Dizia-se então, que os dirigentes do Benfica tinham 
prometido dinheiro e um fato novo a cada jogador 
sadino, se estes conseguissem parar o sporting. eles 
conseguiram e o Benfica teve de cumprir a promessa, 
mesmo que o triunfo vitoriano tenha sido em vão... 
para culminar uma época de sucesso, o sporting con-
quistaria ainda a Taça de Portugal, batendo os azuis 
de Belém na final do Jamor por 3x1.

E porquê  pirolito? Porque nesses tempos cinzen-
tos em que não havia muitas opções de escolha no 
que concerne a refrigerantes e sumos engarrafados 
em portugal, já para não falar da coca-cola proibi-
da por Salazar, o «pirolito» era uma bebida gasosa 
famosa que encantava miúdos e graúdos. a caracte-
rística mais importante dessa bebida é que a tampa 
não era uma vulgar carica, mas sim um berlinde, um 
«pirolito». um «pirolito», um berlinde, uma pequena 
bola... e dado que foi pela diferença de uma singela 
bola que atravessou a linha de golo que o sporting 
foi campeão, os benfiquistas não demoraram muito a 
apodar o feito leonino de “campeonato do pirolito”, 
e o nome pegou.
 
números impressionantes
Entre o primeiro jogo de Peyroteo em 1937 e a des-

pedida de Travassos em 1958, o último a pendurar 

as botas, os leões conquistaram dez campeonatos na-
cionais, cinco taças de portugal, um campeonato de 
portugal e nove campeonatos de Lisboa, além dos 
mais diversos troféus de torneios e encontros amigá-
veis que se disputavam ao tempo.
durante os anos em que conviveram em campo, os 

cinco nunca perderam um jogo com o Benfica (ce-
dendo apenas um empate), perdendo apenas por uma 
vez com o FC Porto, nunca conhecendo o sabor da 
derrota enquanto visitados, ou quando jogaram pela 
seleção.
 
de todos os adversários que defrontaram os «cinco 

violinos» por mais de uma vez, apenas o FC Barcelo-
na repetiu vitórias, vencendo os leões nas duas vezes 
em que se encontraram, uma na taça Latina e outra 
num particular, o que transforma o clube catalão no 
grande «bicho papão» do quinteto.
curiosamente, e apesar dos maus resultados com o 

Barcelona, seria em terras espanholas que os «cinco 
violinos» atingiram a excelência, vencendo o atléti-
co Madrid por 3x6, com seis golos de jesus correia, 
numa das mais célebres vitórias de sempre do futebol 
português, em terras de nuestros hermanos. 
O fim dos violinos

a grande equipa dos «cinco violinos» conheceu o 
seu epílogo no final da época de 1948/49, quando 
apenas com 31 anos, Fernando Peyroteo resolveu 
pendurar as botas. o sporting acusou de tal maneira 
a ausência, que perdeu o campeonato seguinte para 
o rival Benfica, não conseguindo o tão sonhado «te-
tra», que a ter sido conquistado, e devido ao «tetra» 
que se sucedeu, poderia ter permitindo um hipotético 
e inimaginável octacampeonato, um recorde de oito 
campeonatos seguidos. 
o «tetracampeonato» leonino seria recorde durante 

décadas, com o Benfica a chegar por quatro vezes ao 
«tricampeonato», mas a falhar sempre no quarto ano, 
a tentativa de igualar o feito leonino. o recorde só 
“cairia”, quarenta anos passados, quando o FC Por-
to, não só igualou o tetra leonino, como conseguiu 
supera-lo com um inédito «pentacampeonato», con-
quistado entre 1994/95 e 1998/99.

A VOZ DE PORTUGAL
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1-FC Porto B 60 33 18 6 9 40 28
2-Moreirense 59 33 15 14 4 48 21
3-Penafiel	 57	 33	 14	 15	 4	 33	 18
4-Benfica	B	 57	 33	 16	 9	 8	 64	 42
5-Portimonense	 55	 33	 16	 7	 10	 46	 35
6-Desp. Aves 51 33 14 9 10 30 25
7-Sporting	B	 51	 33	 15	 6	 12	 42	 37
8-Tondela	 50	 33	 14	 8	 11	 35	 29
9-Chaves 50 33 14 8 11 42 44
10-Ac.	Viseu	 48	 33	 14	 6	 13	 36	 26
11-Farense 46 33 12 10 11 34 32
12-U. Madeira 42 33 12 6 15 42 39
13-Sp.	Covilhã	 42	 33	 12	 6	 15	 31	 36
14-Beira-Mar 41 33 11 8 14 35 40
15-Feirense 40 33 8 16 9 31 36
16-Marítimo	B	 40	 33	 11	 7	 15	 27	 37
17-SC	Braga	B	 39	 33	 11	 6	 16	 37	 46
18-Leixões	 37	 33	 10	 7	 16	 36	 46
19-Santa	Clara	 35	 33	 9	 8	 16	 28	 36
20-Trofense	 33	 33	 7	 12	 14	 29	 51
21-UD	Oliveirense	 32	 33	 8	 8	 17	 42	 63
22-Atlético	CP	 28	 33	 6	 10	 17	 25	 46

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

1-Benfica	 55	 22	 17	 4	 1	 40	 13
2-Sporting	 48	 22	 14	 6	 2	 42	 16
3-FC	Porto	 46	 22	 14	 4	 4	 43	 17
4-Estoril	Praia	 39	 22	 11	 6	 5	 34	 22
5-Nacional	 34	 22	 8	 10	 4	 30	 22
6-SC	Braga	 30	 22	 9	 3	 10	 32	 28
7-Marítimo	 30	 22	 8	 6	 8	 32	 35
8-V.	Guimarães	 30	 22	 9	 3	 10	 24	 23
9-Académica	 28	 22	 7	 7	 8	 15	 21
10-V.	Setúbal	 26	 22	 7	 5	 10	 28	 34
11-Gil	Vicente	 25	 22	 7	 4	 11	 20	 30
12-Rio Ave 24 22 6 6 10 16 23
13-Arouca	 19	 22	 4	 7	 11	 20	 33
14-Belenenses	 17	 22	 3	 8	 11	 11	 25
15-Olhanense	 17	 22	 4	 5	 13	 14	 35
16-P. Ferreira 16 22 4 4 14 19 43

 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

rio Ave 0-0 Académica
sp. braga 2-1 Nacional

Olhanense 0-0 belenenses
p. ferreira 0-2 gil vicente

Benfica 2-0 Estoril
v. setúbal 2-2 sporting

fc porto 4-1 Arouca
marítimo 2-1 v. guimarães

reSultAdoS

Tondela 2-0 Benfica B
Desp. Aves 0-0 Portimonense

Sp. Covilhã 0-1 Farense
U. Madeira 2-0 UD Oliveirense

Leixões 3-3 Atlético CP
Chaves 2-1 FC Porto B
Ac. Viseu 1-0 Sporting B
Santa Clara 0-0 Trofense
Marítimo B 1-1 Beira-Mar
SC Braga B 1-1 Penafiel
Moreirense 0-0 Feirense

reSultAdoS PróxImA jornAdA
Benfica B - Sp. Covilhã 15/03  10:00
Trofense - Moreirense 16/03  07:15
FC Porto B - Ac. Viseu 16/03  11:00
Sporting B - U. Madeira 16/03  11:00
Portimonense - Marítimo B 16/03  11:00
Penafiel - Santa Clara 16/03  12:00
Leixões - Desp. Aves 16/03  12:00
Farense - Chaves 16/03  12:00
Atlético CP - Tondela 16/03  12:00
Beira-Mar - SC Braga B 16/03  12:00
UD Oliveirense - Feirense  16/03  12:00

* Hora de montreal

14-03  16:00 Académica-Sp. Braga
15-03  12:00 Gil Vicente-Rio Ave
15-03  14:00 Estoril-Marítimo
15-03  16:15 V. Guimarães-P. Ferreira
16-03  12:00 Belenenses-V. Setúbal
16-03  12:00 Arouca-Olhanense
16-03  15:15 Sporting-FC Porto
17-03  16:00 Nacional-Benfica

* Hora de montreal

23ª jornAdA

lIgA doS cAmPeÕeS

1/16 DE fINAl 1ª mão 2ª mão
FK Anzhi - Genk 0-0 2-0
Juventus - Trabzonspor 2-0 2-0
Dynamo Kyiv - Valencia 0-2 0-0
Slovan Liberec - AZ Alkmaar 0-1 1-1
Chornomorets - Lyon 0-0 0-1
PAOK - Benfica 0-1 0-3
Dnipro - Tottenham 1-0 1-3
Esbjerg fB - Fiorentina 1-3 1-1
FC Porto - Eintracht Frankfurt 2-2 3-3
Lazio - Ludogorets Razgrad 0-1 3-3
Ajax - Red Bull Salzburg 0-3 1-3
Maccabi Tel Aviv - FC Basel 0-0 0-3
Real Betis - Rubin Kazan 1-1 2-0
Maribor - Sevilla 2-2 1-2
Swansea City - Napoli 0-0 1-3
Plzen - Shakhtar Donetsk 1-1 1-1

ueFA euroPA leAgue

OItAvOs-DE-fINAl 1ª mão 2ª mão
Bayer Leverkusen - Paris SG    0-4 12/03  15:45
Man. City - Barcelona    0-2 12/03  15:45
Arsenal - Bayern München    0-2    1-1
Milan - At. Madrid    0-1    1-4
Zenit - Borussia Dortmund    2-4 19/03  15:45
Olympiacos - Man. United    2-0 19/03  15:45
Galatasaray - Chelsea    1-1 18/03  15:45
Schalke 04 - Real Madrid    1-6 18/03  15:45

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
Rio Ave 2-1 SC Braga

fc pOrtO vs  bENfIcA
ADIADO

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

FINAL
rIO AvE vs vENcEDOr DO 2º jOgO

Sábado 26 de abril de 2014

Yannick dJaló vai
JOgar nOs estadOs unidOs
O dianteiro português, 

que pertence aos qua-
dros do Benfica, vai ser em-
prestado ao San jose Ear-
thquakes, da Major League 
Soccer, anunciou o clube da 
Luz no seu site oficial.
djaló só despiu o fato de 

treino em cinco ocasiões pelo 
Benfica.
Há dois anos nos encarnados, 

o internacional lusitano nunca 
se conseguiu afirmar de águia 
ao peito, ele que foi formado 
no rival sporting, onde des-
pontou para o futebol.
Com 27 anos, e sem contar 

para jorge jesus, o jogador 
treinava com a equipa B, ape-
sar de nem aí jogar, pelo que 
esta solução acaba por ser do 

agrado de todas as partes.
O empréstimo ao Sj Earth-

quakes é válido até final do 
ano de 2014.

david luiz: «O melhOr títulO
da minha carreira FOi em lisbOa»
O central brasileiro do 

Chelsea, David Luiz, 
já passou por vários clubes, 
conquistou vários títulos, 
mas garante que o melhor 
momento da carreira acon-
teceu quando jogava no Ben-
fica.

«o melhor título da minha 
carreira foi quando uma se-

nhora me parou num shopping 
em Lisboa, quando eu joga-
va no Benfica. Ela disse-me, 
‘obrigada’. eu perguntei por-
quê e ela contou: ‘há uma se-
mana você deu uma entrevista 
a falar sobre o seus princípios, 
o amor pela sua família e o res-

peito que devemos mostrar pe-
las pessoas. Você disse como é 

importante dizer aos pais que 
os amamos. O meu filho é seu 
fã e ontem, pela primeira vez, 
ele disse-me que me amava’», 
recorda o jogador em entrevis-
ta ao goal.com.
«dou sempre o meu melhor 

em campo porque no futebol 
moderno, nós, jogadores, te-
mos a hipótese de fazer a di-
ferença na vida das pessoas», 
frisou.
David Luiz fala ainda da se-

leção brasileira, que se prepara 
para o Mundial na qualidade 
de anfitriã. «Esta é a melhor 
atmosfera de grupo que ex-
perimentei em toda a minha 
carreira. É muito especial fa-
zer parte desta equipa. Somos 
uma família. gostaria de pas-
sar mais tempo com eles», ga-
rantiu.
«scolari é duro quando tem 

de ser e muito positivo quando 
necessário. É direto e transpa-
rente. É um treinador fantás-
tico e uma pessoa incrível. É 
como um pai para todos nós».
«ele sempre quer que tra-

balhemos duro para estarmos 
prontos tática e mentalmente. 
Mas ele também quer que es-
tejamos felizes. Acho que isso 
é parte da nossa cultura, do 
brasileiro, e ele nunca esquece 
isso», disse ainda. e quando 
questionado sobre se o Brasil 
vai ganhar o Mundial, não he-
sitou: «claro!»
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 p j v E D
1-chelsea 66 29 20 6 3
2-liverpool 59 28 18 5 5
3-Arsenal 59 28 18 5 5
4-Man. City 57 26 18 3 5
5-Tottenham 53 29 16 5 8
6-Man. United 48 28 14 6 8
7-Everton 48 27 13 9 5
8-Newcastle 43 28 13 4 11
9-Southampton 42 29 11 9 9
10-West Ham 31 28 8 7 13
11-Aston Villa 31 28 8 7 13
12-Stoke City 31 29 7 10 12
13-Hull City 30 28 8 6 14
14-Swansea City 29 28 7 8 13
15-Norwich City 29 29 7 8 14
16-Crystal Palace 27 28 8 3 17
17-West Bromwich 25 28 4 13
18-Cardiff City 25 29 6 7 16
19-Sunderland 24 26 6 6 14
20-Fulham 21 29 6 3 20

Inglaterra
PremIer league

campeonatos europeus - classificação

 p j v E D
1-real madrid 67 27 21 4 2
2-Atlético madrid 64 27 20 4 3
3-Barcelona 63 27 20 3 4
4-Athletic 51 27 15 6 6
5-Villarreal 44 27 13 5 9
6-Real Sociedad 43 27 12 7 8
7-Sevilla 41 27 11 8 8
8-Levante 36 27 9 9 9
9-Valencia 36 27 10 6 11
10-Espanyol 36 27 10 6 11
11-Celta de Vigo 30 27 8 6 13
12-Granada 30 27 9 3 15
13-Málaga 29 27 7 8 12
14-Osasuna 29 27 8 5 14
15-Elche 29 27 7 8 12
16-Getafe 27 27 7 6 14
17-Valladolid 26 27 5 11 11
18-Almería 26 27 7 5 15
19-Rayo Vallecano 26 27 8 2 17
20-Real Betis 18 27 4 6 17

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-paris sg 67 28 20 7 1
2-monaco 59 28 17 8 3
3-Lille 52 28 15 7 6
4-Saint-Étienne 48 28 14 6 8
5-Lyon 45 28 12 9 7
6-Marseille 43 28 12 7 9
7-Stade de Reims 42 28 11 9 8
8-Bordeaux 40 28 11 7 10
9-Toulouse 39 28 10 9 9
10-Bastia 37 28 10 7 11
11-Lorient 36 28 10 6 12
12-Nice 34 28 10 4 14
13-Montpellier 33 28 6 15 7
14-Guingamp 32 28 8 8 12
15-Nantes 32 28 9 5 14
16-Rennes 31 28 7 10 11
17-Évian TG 30 28 7 9 12
18-Valenciennes 25 28 6 7 15
19-Sochaux 22 28 5 7 16
20-AC Ajaccio 15 28 2 9 17

França
lIgue 1

 p j v E D
1-juventus 72 27 23 3 1
2-roma 58 26 17 7 2
3-Napoli 55 27 16 7 4
4-Fiorentina 45 27 13 6 8
5-Internazionale 44 27 11 11 5
6-Parma 43 26 11 10 5
7-Hellas Verona 40 27 12 4 11
8-Lazio 38 27 10 8 9
9-Torino 36 27 9 9 9
10-Genoa 35 27 9 8 10
11-Milan 35 27 9 8 10
12-Sampdoria 34 27 9 7 11
13-Atalanta 34 27 10 4 13
14-Udinese 31 27 9 4 14
15-Cagliari 29 27 6 11 10
16-Chievo 24 27 6 6 15
17-Bologna 23 27 4 11 12
18-Livorno 21 27 5 6 16
19-Catania 20 27 4 8 15
20-Sassuolo 18 27 4 6 17

ItálIa
serIe a

 p j v E D
1-B. München 68 24 22 2 0
2-B. Dortmund 48 24 15 3 6
3-B. Leverkusen 44 24 14 2 8
4-Schalke 04 44 24 13 5 6
5-VfL Wolfsburg 39 24 12 3 9
6-FC Augsburg 38 24 11 5 8
7-FSV Mainz 05 38 24 11 5 8
8-B. M’gladbach 36 24 10 6 8
9-Hertha BSC 36 24 10 6 8
10-TSG 1899 29 24 7 8 9
11-W. Bremen 28 24 7 7 10
12-Hannover 96 26 24 7 5 12
13-E. Frankfurt 26 24 6 8 10
14-FC Nürnberg 23 24 4 11 9
15-VfB Stuttgart 20 24 5 5 14
16-Hamburger SV 20 24 5 5 14
17-SC Freiburg 19 24 4 7 13
18-E. Braunschweig 17 24 4 5 15

alemanha
BundeslIga

imPactO Perde na abertura dO camPeOnatO

O impacto de Montreal, perdeu no seu primeiro 
jogo do campeonato, no último sábado, frente 

ao FC Dallas por 3-2. O desafio era grande para co-
meçar a terceira época na MLs, jogar, sem o melhor 
marcador, Marco di Vaio. o jogo até começou bem, 
para os pupilos de Frank Klopas, novo treinador do 

clube, sanna nyassi abriu o marcador aos 11 minu-
tos, depois de um cruzamento da direita de Justin 

Mapp. Mas, o empate não tardou, 5 minutos depois 
Fabian Castillo igualou para os texanos. Num lan-
ce que deixa muitas dúvidas, a bola terá tocado no 
braço de Blas Perez, antes de aterrar nos pés de Cas-
tillo. Alguns minutos depois, este mesmo Perez vai 
dar vantagem ao dallas, na marcação de um penalti, 
depois de uma falta duvidosa, de jeb Brovsky sobre 
castillo. o jogo vai para intervalo com o resultado 
de 2-1 para o FC Dallas. Logo no início da segunda 
parte, o dallas marca o terceiro golo com autoria de 
Mauro Diaz. Andrew Wenger, volta a dar uma certa 
esperança aos azuis, aos 65 minutos, com um lindo 
golo de cabeça, depois de um cruzamento do brasi-
leiro Felipe. Este mesmo Felipe, dispõe de uma ex-
celente ocasião de golo a 15 minutos do apito final, 
mas, o guardião texano, Chris Seitz, fechou a porta. 

Primeira derrota para o novo treinador Frank Klopas, 
mas, a equipa mostrou garra ofensiva, mesmo sem 
di Vaio. 
a defesa mete água
esta expressão de futebol, tomou todo o seu senso 

para este jogo do impacto. todos muito preocupados, 
pelo que seria o rendimento ofensivo sem di Vaio 
mas, é a defesa quem deixa mais preocupações. sem 
alessandro nesta que terminou a carreira, adrian 
Lopez e Nelson Rivas lesionados, resta Matteo Fer-
rari, como único, defesa central que pode jogar. Foi 
então que Hassoun camara, jogou no centro da defe-
sa e o jovem eric Miller, recém repescado no último 

«superdraft» da MLs, jogou na direita e jeb Brovsky 
à esquerda. Um erro no primeiro golo de Ferrai que 

podia ter tirado a bola para longe, hesitou e a bola 
acabou no fundo da baliza de Troy Perkins. No lance 
que origina o penalty para o segundo golo do dallas, 
sanna nyassi no executa bem a sua carga defensiva e 
Brovsky perde terreno para castillo e vê-se obrigado, 
a agarrar o avançado colombiano, do FC Dallas. 
Vingança à porta
o impacto de Montreal terá oportunidade de vin-

gar a derrota nos playoffs da época passada com uma 
visita ao reduto do dynamo de Houston no próximo 

sábado. o jogo tem pontapé de saída, marcado para 
as 20h30, e os onze titulares do Impacto serão certa-
mente outros do que aqueles que começaram o jogo 
em dallas. o primeiro jogo em Montreal será no dia 
22 de Março no estádio olímpico, encontro marcado 
para as 16horas. 

DAnIEL LOUREIRO

major league soccer (usa)

P	 Equipa	 J	 V	 E	 D	 GM	 	GS	 P

1-Houston	Dynamo	 1	 1	 0	 0	 4	 0	 3
2-Columbus	Crew	 1	 1	 0	 0	 3	 0	 3
3-P. Union 1 0 1 0 1 1 1
   Toronto FC 0 0 0 0 0 0 0
4-Impact	Montréal		 1	 0	 0	 1	 2	 3	 0
5-Chicago	Fire	 1	 0	 0	 1	 2	 3	 0
6-Sporting	KC	 1	 0	 0	 1	 0	 1	 0
7-NY	Red	Bulls	 1	 0	 0	 1	 1	 4	 0
8-DC United 1 0 0 1 0 3 0
9-NE	Revolution	 1	 0	 0	 1	 0	 4	 0

grupo este

P	 Equipa	 J	 V	 E	 D	 GM	 	GS	 P

1-Vancouver	W.	 1	 1	 0	 0	 4	 1	 3
2-FC	Dallas	 1	 1	 0	 0	 3	 2	 3
3-Chivas	USA	 1	 1	 0	 0	 3	 2	 3
4-Seattle	Sounders	 1	 1	 0	 0	 1	 0	 3
5-Real	Salt	Lake	 1	 1	 0	 0	 1	 0	 3
6-Portland	Timbers	 1	 0	 1	 0	 1	 1	 1
			SJ	Earthquakes	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
			Colorado	Rapids	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
9-LA	Galaxy	 1	 0	 0	 1	 0	 1	 0

grupo oeste

chivas usA 3-2 chicago fire
portland t. 1-1 philadelphia u.
lA galaxy0-1 real salt lake

fc Dallas 3-2 Impact montréal
H. Dynamo 4-0 NE revolution

vancouver w. 4-1 NY red bulls
Dc united0-3 columbus crew
s. sounders 1-0 sporting Kc

reSultAdoS
sábado, 15 março
16:00 New York - Colorado
16:00 Philadelphia - New England
16:30 Seattle - Toronto FC
20:30 Kansas City - FC Dallas
20:30 Houston - Montreal
22:30 San Jose - Real Salt Lake
Domingo, 16 março
15:00 Portland - Chicago
19:00 Chivas -Vancouver 

2ª jornAdA
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