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JArdim Há
36 Anos no poder
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poluição AmbientAl

*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

umA noite memorável “em
nome do pAi, do FilHo e do
espírito sAnto” em HocHelAgA
Há um mês tivemos a notícia de que a Associação Portuguesa de Hoche-

laga está muita viva e que estão a fazer mexer os jovens e menos jovens 
nesta organização. 

p. 18

Realizou-se no salão da Missão de Santa Cruz o jantar da escola portu-
guesa com a participação de aproximadamente 380 pessoas.

JAntAr dA escolA
portuguesA de sAntA cruz

em destAque

p. 19
o nosso Homem no Fmi
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cArNEIrO: Carta Dominante: 
Valete de Espadas, que indica 
uma pessoa Vigilante. Amor: Vai 
precisar muito do carinho do seu 

par. Procure ter uma vida de paz e amor. 
Saúde: Estará cheio de energia. Dinheiro: 
Esteja atento pois poderá ter boas oportu-
nidades de trabalho. Números da Sorte: 
11, 25, 26, 38, 44, 49

tOurO: Carta Dominante: 6 de 
Copas, que significa Nostalgia.
Amor: Poderá sentir saudades 
da sua infância. Ao aceitar o 

passado todas as mágoas se dissiparão 
e você viverá em paz! Saúde: Cuidado 
com o aparelho digestivo. Dinheiro: Tenha 
cuidado com os falsos amigos, pois nem 
sempre as pessoas que nos sorriem são 
as mais verdadeiras.
Números da Sorte: 1, 5, 17, 22, 36, 40

gémEOs: Carta Dominante: 4 
de Espadas, que significa Inquie-
tação, agitação. Amor: A paixão 
poderá invadir o seu coração. O 

otimismo é próprio de quem procura es-
tar bem com a vida fazendo com que os 
outros também estejam. Saúde: Estável. 
No entanto, esteja atento. Dinheiro: Seja 
cauteloso, não gaste de mais.
Números da Sorte: 9, 11, 22, 36, 44, 47

cArANguEjO: Carta Dominan-
te: 7 de Ouros, que significa Tra-
balho.  Amor: Tenha paciência com 
os defeitos dos outros. Lembre-se 

que também os tem. Por muitos erros que 
os outros possam cometer, não os critique, 
dê-lhes antes a oportunidade de os corri-
girem! Saúde: Poderá sofrer de dores de 
cabeça.  Dinheiro: Nada o preocupará. Nú-
meros da Sorte: 2, 29, 31, 36, 44, 49

lEÃO: Carta Dominante: Rei de 
Copas, que significa Poder de 
Concretização, Respeito. Amor: 
A sua relação estará em profunda 

harmonia. Olhe tudo com amor, assim a 
vida será uma festa! Saúde: Cuidado com 
o sistema nervoso. Dinheiro: A sua vida 
financeira tem tendência para melhorar 
significativamente.
Números da Sorte: 9, 17, 19, 25, 33, 39

vIrgEm: Carta Dominante: 2 de 
Copas, que significa Amor. Amor: 
Antes de falar, pense bem naqui-
lo que vai dizer. Não julgue o seu 

próximo, procure não pensar mal das pes-
soas! Saúde: Faça análises com maior 
regularidade. Dinheiro: Poderá ter a opor-
tunidade de aumentar a sua capacidade 
financeira. Números da Sorte: 8, 11, 29, 
36, 44, 49

bAlANÇA: Carta Dominante: o 
Papa, que significa Sabedoria. 
Amor: Invista e dê mais de si na 
sua relação. A sua felicidade de-
pende de si! Saúde: Não se des-

leixe e zele por si. Dinheiro: Pense bem 
antes de pôr em causa o seu dinheiro. 
Números da Sorte: 3, 6, 19, 35, 47, 48

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 
7 de Copas, que significa Sonhos 
Premonitórios. Amor: Estará muito 
sensível. Levará a mal certas coi-

sas que lhe digam. Não dê tanta impor-
tância a assuntos triviais. Dê sempre em 
primeiro lugar um bom exemplo de con-
duta! Saúde: Imponha um pouco mais de 
disciplina alimentar a si próprio. Dinheiro: 
Tendência para gastos excessivos. Nú-
meros da Sorte: 2, 11, 19, 26, 29, 34

sAgItárIO: Carta Dominante: 5 
de Espadas, que significa Avareza. 
Amor: Não seja mal-humorado para 
os que lhe são queridos. Plante hoje 

sementes de otimismo, amor e paz. Verá 
que com esta atitude irá colher mais tarde os 
frutos da alegria. Saúde: Faça alguns exercí-
cios físicos mesmo em casa. Dinheiro: Não 
deixe para amanhã aquilo que pode fazer 
hoje. Números da Sorte: 4, 10, 15, 22, 29, 36

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 
Cavaleiro de Copas, que significa 
Proposta Vantajosa. Amor: Um ami-
go poderá declarar uma paixão por 

si. Domine a sua agitação, permaneça sere-
no e verá que tudo corre bem! Saúde: Cuide 
melhor da sua alimentação. Dinheiro: Pode 
ter uma nova proposta de trabalho. Números 
da Sorte: 1, 4, 17, 21, 29, 33

AQuárIO: Carta Dominante: o 
Eremita, que significa Procura, Soli-
dão. Amor: Tente adaptar-se a uma 
nova vida, não esteja dependente 

de ninguém. Que o seu sorriso ilumine to-
dos em seu redor!Saúde: Lembre-se que 
se não estiver de boa saúde dificilmente 
conseguirá atingir os seus objetivos, cuide 
mais de si! Dinheiro: Pense bem antes de 
pôr em marcha qualquer tipo de projeto. 
Números da Sorte: 9, 26, 28, 31, 39, 47

pEIxEs: Carta Dominante: a Im-
peratriz, que significa Realização.
Amor: Apague de uma vez por 
todas as recordações do passa-

do que não o fazem feliz, esteja em paz 
consigo. Olhe em frente e verá que existe 
uma luz ao fundo do túnel! Saúde: Não 
se automedique, procure o seu médico. 
Dinheiro: boa altura para fazer um investi-
mento desde que analise bem a situação.
Números da Sorte: 8, 12, 19, 25, 33, 44

fONDAtEurs
Elísio de Oliveira

josé simões silvestre

Hebdomadaire | semanário
25 avril/abril 1961

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

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

fax: 514.284.6150

admin@avozdeportugal.com
AvOzDEpOrtugAl.cOm

Membre officiel

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

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

Horóscopo Maria Helena Martins

progrAmAção 
semAnAl

QuArtA-fEIrA
19 DE mArÇO                              
02:30 Destino: portugal - II
 paço de Arcos
02:57 tec@Net
03:14 podium
04:00 bom Dia portugal
06:00 praça da Alegria
08:18 Os Nossos Dias
09:00 jornal da tarde
10:15 O preço certo
11:07 portugal no coração
14:00 portugal em Direto
15:12 bem-vindos a beirais
16:00 telejornalDireto
17:11 Destino: portugal - II
 paço de Arcos
17:37 O preço certo
18:28 Os Nossos Dias
19:13 telejornal madeira
19:45 telejornal - Açores
20:18 bem-vindos a beirais
21:00 telejornal América
21:31 Destino: portugal - II
21:57 ler +, ler melhor
22:05 Os filhos do rock
22:48 tec@Net
23:09 podium
23:55 Eurotwitt 2014
00:21 ler +, ler melhor
00:27 5 para a meia-Noite
01:28 telejornal - Açores
02:00 telejornal madeira

QuINtA-fEIrA
20 DE mArÇO                               
02:30 correspondentes
02:50 ler +, ler melhor
03:05 podium
03:50 ler +, ler melhor
04:00 bom Dia portugal
06:00 praça da Alegria
08:15 Os Nossos Dias
09:00 jornal da tarde
10:20 O preço certo
11:15 portugal no coração
14:00 portugal em Direto
15:05 tec@Net
15:20 bem-vindos a beirais
16:00 telejornalDireto
17:10 correspondentes
17:35 O preço certo
18:37 Os Nossos Dias
19:15 telejornal madeira
19:45 telejornal - Açores
20:15 bem-vindos a beirais
21:00 telejornal América
21:30 correspondentes
22:00 mAtErNIDADE
22:40 tec@Net
23:00 Eurodeputados
23:15 podium
00:30 5 para a meia-Noite
01:30 telejornal - Açores
02:00 telejornal madeira

sExtA-fEIrA
21 DE mArÇO                               
02:30 super Diva
 ópera para todos
03:05 poplusa
04:00 bom Dia portugal
06:00 praça da Alegria
08:15 Os Nossos Dias
09:00 jornal da tardeDireto
10:20 O preço certo
11:15 portugal no coração
14:00 portugal em Direto
15:05 bem-vindos a beirais
16:00 telejornalDireto
17:00 super Diva
 ópera para todos
17:35 O preço certo
18:30 Os Nossos Dias
19:15 telejornal madeira
19:45 telejornal - Açores
20:15 bem-vindos a beirais
21:00 telejornal América

21:30 3 por uma
22:30 super Diva
 ópera para todos
23:00 biosfera
23:25 poplusa
00:15 5 para a meia-Noite
01:30 telejornal - Açores
02:00 telejornal madeira

sábADO
22 DE mArÇO                               
02:30 Eurodeputados
03:05 portugal 3.0
04:00 bom Dia portugal
06:55 Documentário 
 a designar
08:10 portugal 3.0
09:00 jornal da tarde
10:15 prós e contras
12:00 macau contacto 2014
12:30 califórnia contacto
13:00 Atlântida - Açores
14:30 Destino: portugal - II
15:10 reportagem
15:45 voz do cidadão
16:00 telejornalDireto
17:15 programa a designar
18:40 chefs Academy
20:00 24 HorasDireto
21:05 Depois do Adeus
22:00 telejornal madeira
22:30 telejornal - Açores
23:00 zona mista
01:00 correspondentes
01:25 macau contacto 2013
01:55 califórnia contacto 

DOmINgO
23 DE mArÇO                               
02:30 biosfera
02:55 áfrica 7 Dias - 2014
03:30 áfrica global 2014
04:00 bom Dia portugal
06:00 Eucaristia Dominical
06:45 programa a designar
07:00 música maestro
07:30 programa a designar
08:15 bairro Alto
09:00 jornal da tardeDireto
10:15 Aqui portugal
14:35 brasil contacto 2014
15:05 EuA - Nova 
 Inglaterra contacto
15:35 Eurotwitt 2014
16:00 telejornalDireto
17:15 música maestro
18:00 trio d´AtaqueDireto
20:00 24 Horas
21:05 Depois do Adeus
22:00 telejornal madeira
22:30 telejornal - Açores
23:00 futsal
00:30 3 por uma
01:25 brasil contacto 2014
01:55 EuA - Nova 
 Inglaterra contacto

sEguNDA-fEIrA
24 DE mArÇO                               
02:30Especial saúde 2013
03:10bairro Alto
04:00bom Dia portugal
06:00praça da Alegria
08:15Os Nossos Dias
09:00jornal da tarde
10:20O preço certo
11:15portugal no coração
14:00portugal em Direto
15:10bem-vindos a beirais
16:00telejornalDireto
17:15Especial saúde 2013
17:45O preço certo
18:32Os Nossos Dias
19:18telejornal madeira
19:45telejornal - Açores
20:12bem-vindos a beirais
21:00telejornal América
21:30Especial saúde 2013

ADmINIstrAÇÃO
président et éditeur
Eduino Martins

Directeur administratif
Tony Saragoça

Directeur
Manuel de Sequeira Rodrigues

secrétaire administrative
Elisa Rodrigues

réDActION
rédacteur en chef
Mário Carvalho
rédacteur adjoint
Antero Branco
révision
Natércia Rodrigues
Design graphique
Sylvio Martins

cOllAbOrAtEurs
Augusto Machado
Diamantino de Sousa
Dinora de Sousa
Helder Dias
J.J. Marques da Silva
Hélio Bernardo Lopes
João Arruda
José da Conceição
José de Sousa
Jorge Correia
Jorge Matos
Manuel Carvalho
Maria Helena Martins
Miguel Félix
Ricardo Araújo Pereira

pHOtOgrApHEs
Manuel Neves
Telmo Barbosa
Edgar dos Santos

DIstrIbutION
Nelson Couto

publIcIté
canada:  RPM, 
                      IMTV Ethnic Comm.
                    Ethnique Média.
portugal: PortMundo Ldª.

Dépôts legaux à la Bibliothèque 
nationale du Québec et à la 
Bibliothèque nationale du 

Canada.

Courrier de deuxième 
classe; Numéro de 
contrat: 1001787.

AgendA comunitáriA
Enviar os seus comunicados pelo site web www.avozdeportugal.com na secção agenda comunitária.

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

A VOZ DE PORTUGAL

romAriA de 2014: sextA-FeirA sAntA, 18 de Abril
Este ano todas as reuniões preparatórias realizar-se-ão na Missão de Nossa Senhora 
de Fátima em Laval nas seguintes datas: Domingo 30 de Março de 2014 às 16h00, 
domingo 06 de Abril 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 para o 
450-625-7053. Também informamos que a nossa Romaria vai participar nas celebra-
ções 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

primeirA edição de um leilão silencioso
O Centro de Ajuda à Família organiza a primeira edição de um leilão silencioso, terça-
-feira, dia 25 de março 2014 a partir das 18h, no Restaurante Chez Le Portugais, 
4128 St-Laurent em Montréal. As obras de artes de todos os géneros serão expostas 
e podem ser adquiridas no leilão silencioso. Estas obras foram oferecidas ao Centro 
por artistas provenientes de vários horizontes, por isso é uma ocasião excecional de 
encontrar obras de arte de qualidade para todos os gostos e orçamentos. E a tudo isto, 
acrescenta-se um encontro simpático e agradável, bem como prémios de presença. 
Esperamos por si!! Para mais informações: http://www.centreaidefamille.ca

sAídA à lA cAbAne à sucre
Sábado, dia 05 de abril de 2014, o Centro de Ajuda à Família (CAF) vai organizar uma 
saída à La Cabane à Sucre, a L’Érablière au Toit Rouge, no Mont Saint-Grégoire. Par-
tida: as 10h30m – no 2414, av. Mont-Royal Est, Montréal. Regresso: 15h. (Transporte 
será um autocarro escolar). Para Mais informações ou reservas 514-982-0804.

semAnA de portugAl
Procuram-se poetas locais, para organizar uma noite de “poetas e poesias” no âmbito 
das festividades da semana de Portugal no mês de Junho próximo. Os interessados 
devem comunicar com o Sr. Luiz Saraiva, para o telefone 450-629-8530.
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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

o “Herói-surpresA” cHAmAdo portugAl

a recuperação portuguesa não passa despercebida 
e o Financial times voltou a colocar os esforços 

‘lusos’ nas bocas do mundo. num artigo onde descre-
ve o país como o “herói-surpresa da retoma na Zona 
euro”, este jornal destaca o importante papel das ex-
portações e do turismo na luta contra a crise.
 Foram “três anos de austeridade castigadora e de 

profunda recessão” que, entre as mais variadas con-
sequências, “impulsionaram um êxodo” agravado.
segundo o Financial times, estima-se que, em por-
tugal, “cerca de 200 jovens licenciados e outro tipo 
de emigrantes saíam diariamente do país”, e, para 
agravar a situação, “o duro programa de ajustamento 
deixou um rasto de devastação”: “dezenas de milha-
res de pequenas empresas faliram, os salários e as 
pensões encolheram, as desigualdades agravaram-se 
e muitas vidas ‘enferrujaram’ devido ao desemprego 
de longa duração”. Mas nem isso afasta uma visão 
otimista de recuperação. portugal, “o herói-surpresa 
da retoma na Zona euro”, como assim é retratado 
na publicação, viu no turismo e nas exportações o 
seu colete de salvação. os terminais de carga e os 
centros comerciais assumem-se como os locais an-
ticrise, espelhando “um aspeto menos conhecido do 
penoso ajustamento económico que portugal está a 
fazer”. no texto assinado pelo jornalista peter Wise, 
é destacado “o crescimento homólogo de 1,6% no úl-
timo trimestre de 2013”, que “superou qualquer ou-
tro membro da Zona euro, incluindo a alemanha”. 
o crescimento português, face ao trimestre anterior 
(0,5%), salienta, apenas foi ultrapassado pela Holan-
da e “arrasou as estimativas dos economistas, que 
apontavam para um aumento de apenas 0,1%”.“as 
reformas estruturais profundas”, consequentes da cri-
se da dívida soberana, colocam portugal na categoria 
de “nova vedeta do crescimento na Zona euro”, tal 
como christian schulz já o tinha dito. e se há males 
que vêm por bem, a crise é um deles, uma vez que, 
lê-se no texto do Financial Times, as dificuldades im-
pulsionaram uma melhor competitividade a nível das 
exportações. neste sentido, o mesmo jornal lembra 
os produtos portugueses exportados para “clientes 
de topo, como a realeza britânica, e a celebridades, 
como david Beckham e Madonna”. numa espécie de 
livro de elogios, a publicação cita ainda o economista 
Ralph Solveen que classificou Portugal como “maior 
surpresa positiva na periferia do euro”, deixando para 
trás países como a vizinha espanha, que ainda não 
conseguiu uma descida tão significativa do desem-
prego. contudo, o ceticismo na recuperação total 
continua a dominar o pensamento dos portugueses 
e, para o jornal, muitos cidadãos “não têm grandes 
perspetivas de um alívio imediato das dificuldades 
que vivem”. o dia de amanhã continua a ser uma in-
cógnita e, quem sabe, aqueles que se viram obrigados 
a abandonar o país “poderão ser talvez os melhores 
juízes para avaliarem se as mudanças alcançadas va-
leram o preço a pagar”.
Costuma-se dizer que depois da tempestade vem 

o bom tempo, depois da chuva, o sol volta a bri-
lhar. Pois bem, não desagrade ao Sr. Seguro, não 
foram os governantes atuais, nem tão pouco aque-
les que por ele são protegidos, que escreveram este 
artigo, duma importância capital para o futuro 

financiamento de Portugal. Para os partidos da 
oposição quando as coisas vão mal, é, obviamente 
culpa do governo, quando vão bem, ou na boa di-
reção, não são credíveis. 
Há hoje sinais de que a situação económica em 

Portugal, está verdadeiramente a mudar e esses 
sinais têm sido, mais comentados e avaliados por 
entidades competentes, que não têm  afiliação al-
guma com o governo ou com os seus governantes, 
tendo, na maior parte dos casos vindo de entida-
des estrangeiras, competentes e credíveis. 
Ouvimos a oposição criticar que o País mesmo 

assim, está pior hoje do que estava em 2011. Têm 
inteiramente razão, só que em 2011, o alegado 
bem estar dos portugueses, não lhes pertencia. 
Não passava de uma riqueza emprestada, para a 
qual não havia condições, nem para a sustentar e 
muito menos para a pagar. 
Estávamos bonitos, mas “tesos”. 
E o inevitável tinha que acontecer, senão as con-

sequências, por muito más que sejam agora, se-

riam bem piores, se tivéssemos continuado a igno-
rar o grave problema, criado por irresponsáveis 
que se preocupavam sómente com as aparências 
exteriores e agora passam o tempo a lastimar-se 
sobre a pobre situação dos portugueses.
Não passam de “Vendedores do templo, de Ju-

das Escariotes” para os quais duas chicotadas e 
quatro pontapés no traseiro, seriam mais do que 
apropriados. São muitos os portugueses que têm 
vindo a pagar por essas “asneirices”. 
Mas qual era a alternativa? Num mundo alta-

mente competitivo e competente, um país que não 
era nem competente nem competitivo e que ainda 
por cima é pobre em riquezas naturais, exceção 
feita do sol, tinha que mudar de rumo. 
Foi pena, a isso ser forçado, mas o que conta é 

que o resultado final, e esse, no entender dos críti-
cos no assunto, está agora a começar a dar sinais 
de ressurreição. 
Aleluia, Aleluia. 
Com isto me vou... boa semana a todos.
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CASAiS DA SEMANA JAntAr dA escolA
portuguesA de sAntA cruz

Realizou-se no salão da Missão de Santa Cruz o 
jantar da escola portuguesa com a participa-

ção de aproximadamente 380 pessoas.
este é um evento organizado pela comissão de pais 

que presta um excelente serviço em colaboração com 
os  professores que querem preservar a língua de ca-
mões na nossa comunidade.

ao iniciar deste jantar foram apresentados os pro-
fessores presentes e presenteados com um ramo de 
flores oferecido pela comissão de pais.
deu-se seguimento à refeição com uma ementa de 

grande excelência confecionado pela equipa com-
posta pelo senhor Artur Couto e servido pelos fina-
listas da escola Lusitana sendo composta de petiscos, 
sopa de legumes, salada, peito de frango recheado, 
sobremesa, bolos e café.
a música esteve a cargo da discoteca dj Memories 

que abrilhantou a dança com um excelente reportó-
rio. Esteve também nesta magnifica noite  a partici-
pação do rancho  campinos do ribatejo com as suas 
danças tradicionais e regionais tendo como grande 
relevo  o “Fandango” e as danças dos mais pequenos 
e todos foram bastantes aplaudidos.
Por fim procedeu-se ao sorteio em que teve como 

primeiro prémio uma televisão del de 50” oferta de 

restaurante il Martini  que foi  entregue à sra. inês  
inácio;  o segundo prémio uma maquina de café 
oferta de paolo’s café que  foi entregue à sra. dora 
Manata; o terceiro prémio um certificado no valor de 
100 dólares, oferta de agência algarve que foi entre-
gue ao sr. peter Massiotra.
a comissão de pais agradece a todos que contribuí-

ram com estas ofertas e ainda também a caixa portu-
guesa desjardins e a caixa geral de depósitos.
a Missão de santa cruz agradece a todos os ele-

mentos que participaram nesta comissão de pais, em 
colaboração com os professores, o desempenho e 
trabalho da preservação da nossa língua. Muito obri-
gado.

MANUEL NEVES

FOTO DA SEMANA
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vende-se em terrebonne casa com terre-
no 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$

A minHA experiênciA
de trAbAlHo com
ricHArd sAgAlA

Em Janeiro de 2010 tive a oportunidade de co-
nhecer Richard Sagala durante um MBA exe-

cutivo ministrado pela Kedge Bussiness School 
(Bordéus, França) em colaboração com a U.C. Da-
vis (California, EUA) e a University of South Aus-
tralia (Adelaide, Austrália). 
durante 22 meses tivemos a oportunidade de traba-

lhar juntos em muitos projectos, cujo sucesso resulta-
va, principalmente, de uma atitude ética, responsável 
e séria mas ao mesmo tempo dinâmica e ambiciosa, 
contribuindo com ideias de excelência e enriquecidas 
com soluções criativas para os problemas encontrados. 
a sua capacidade de liderança e de trabalho associa-

das à sua energia contagiante constituiu um elemento 
inspirador para a dinâmica de grupo sendo um ver-
dadeiro exemplo para os seus colegas mais jovens. 
durante este curso, tivemos a oportunidade trabalhar 
juntos na génese do projecto ecole in Vino Veritas 
(Montreal, canadá) que viria a tornar-se realidade no 
ano de 2012. em apenas 2 anos de actividade, este 
projecto tornou-se numa das escolas reconhecidas 
internacionalmente na educação de consumidores e 
“amateurs” de vinho no Québec, mas também no do-
mínio da investigação científica. Embora rigorosa sob 
os princípios técnicos e científicos em relação ao vi-
nho; os cursos, workshops, conferências e seminários 
visam a aprendizagem de uma forma descontraída e 
relaxada. além disso, a escola se distingue pela sua 
capacidade, única, de realizar pesquisas de mercado 
rigorosas ao serviço da indústria mundial de vinho.
desde o início desta aventura, iniciada em 2010, tem 

sido para mim um verdadeiro prazer trabalhar com o 
richard principalmente devido às suas qualidades hu-
manas e profissionais que conduziram a termo e com 
sucesso todos os nossos projectos.

DR PAOLO LOPES, PH.D., MBA

AngAriAção de Fundos pArA 
pesquisA do cAncro

Sábado, 15 de março de 2014, no Centro Co-
munitário Português de Laval realizou-se uma 

festa para angariação de fundos para auxílio a 
pesquisa de doenças oncológicas, gesto altruísta 

desta instituição pois é o oitavo ano consecutivo 
que se realiza este evento é de realçar o empenho 
da Dona Alice Ribeiro e toda a sua equipa que não 
pouparam esforços para tal evento. Temos que re-

conhecer que felizmente a medicina no campo da 
oncologia tem dado passos de gigante na cura des-
ta doença. Um terrível flagelo do nosso século sem 
dúvida que são eventos como o que foi realizado 
que a diáspora tem contribuído positivamente.
com uma sala completamente esgotada de sua lota-

ção num ambiente de entusiasmo e cooperação mú-

tua da administração e assistência, que nos ofereceu 
uma deliciosa refeição, entrada de melão com pre-
sunto sopa salada sendo o prato principal de lombo 
de porco assado. 
na parte do espetáculo atuaram, Luís duarte acom-

panhado à guitarra por antónio Moniz, tendo o pri-

meiro interpretado alguns fados do seu vasto repor-
tório, e sempre com aquela garra fadista que estamos 
habituados a escutar. 
seguiu-se o jovem jomani que vai singrado na vida 

artística com o seu talento e entrega às suas interpre-
tações. 
num ambiente de grande percentagem de nossas 

gentes dos açores, não podia faltar a voz inconfun-
dível da “cotovia açoriana” jordelina Benfeito que 
cantou e encantou com algumas interpretações do 

seu vasto reportório.
em época de eleições e para propaganda, estiveram 

presentes a sra. anabela Monteiro, conselheira po-
litica do deputado de Vimont, o sr. jean rousselle 
deputado do partido liberal do distrito de Vimont e 
também o sr. saul polo deputado do distrito de La-
val-des-Rapides, fizeram uma breve alocução e todos 
comunicaram em português. 
A findar o espetáculo, escutámos o cantor vindo dos 

estados-unidos o tony Borges e sua companheira 
Carla Reis. Alegraram e fizeram dançar grande parte 
da assistência, a música de baile esteve a cargo do 
excelente dj night producions do jeff gouveia. pa-
rabéns a todas as pessoas que de longe ou de perto 
contribuíram para o êxito desta festa humanitária.

JORGE MATOS
E FOTOS DE JOãO ARRUDA
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Sylvio Martins

umA noite memorável “em nome do pAi, do
FilHo e do espírito sAnto” em HocHelAgA

Há um mês tivemos notícia que a Associação 
Portuguesa de Hochelaga está muita viva e 

estão a fazer mexer os jovens e menos jovens nesta 
organização. 

em primeiro lugar, eles estão a organizar vários 
eventos, (festas, eventos desportivos e não só), para 
todos os gostos. em segundo lugar, organizaram uma 
dança/comédia de carnaval à moda da terceira. em 

terceiro foram apresentar esta dança a toronto onde 
fizeram um GRANDE SUCESSO.
neste sentido, fui à festa, sábado passado. a asso-

ciação portuguesa do espírito santo em Hochelaga 

numa festa de angariação de fundos para arranjar as 
coroas do espírito santo deste organismo tão acari-
nhado pelos terceirenses e não só, muitos continen-
tais e micaelenses estavam presentes para apoiar esta 
linda iniciativa desta nova administração. em pouco  

tempo aranjaram a grande sala desta associação que 
agora, parece uma sala luxuosa de recepção e, desta 
vez querem restaurar o brilho das três coroas do es-
pírito santo.
ao iniciar esta noite tivemos a Banda de nossa 

senhora dos Milagres a dar um toque a esta noite. 
Fico muito surpreendido de ver o grande progresso 
que esta Banda está a demonstrar através dos últi-
mos anos. depois tivemos o mestre da cerimónia que 
fez uma linda alocução e que fica registado aqui para 
todos verem e admirarem este texto sobre o nosso 
povo: “Longe, muito longe, no meio do mar, existe 
uma terra misteriosa e mística. Uma ilha mágica. 
Uma ilha tão bonita que só Deus poderia ter criado. 
Deus ficou tão satisfeito com a sua criação, que lhe  
deu o nome do seu filho. Enviou também o Espírito 
Santo para proteger esta terra, e os seus habitantes. 
Reis, príncipes e piratas tentaram tomar a terra ao 
seu povo. Mas o amor à sua terra, e a sua fé no Espí-
rito Santo prevaleceu. Os nobres de Lisboa viveram 
nesta terra e fizeram de Angra a sua capital. Brianda 
Pereira, Almeida Garrett, João Vaz Corte Real, Álva-
ro Martins Homem, Victorino Nemésio estes nomes 
estão todos  esculpidos em pedra na ilha, e no mun-
do. Esta é a terra de lava quente, de sol brilhante, de 
paisagens calmas e de touros bravos. Em suas veias 
corre o mesmo sangue, e nos seus corações bate o 
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passar e transmitir este tesouro que a vossa mãe e 
eu, lhes damos hoje. Que sempre abençoados e pro-
tegidos por este Espírito, que apenas o povo desta 
terra mística pode entender, mas não pode explicar 
! E a todos vocês nossos amigos e familiares, gosta-
ríamos de vos agradecer, por nos terem ajudado esta 
semana. Sua ajuda e amizade foi inestimável. Que 
o Espírito Santo vos abençoe! Em nome do Pai do 
Filho e do Espírito Santo.

Alvaro Godinho (Caneta)
Após esta linda alocução dedicado aos seus filhos 

e, ao mesmo tempo, uma dedicatória à nossa comu-

nidade e ao nosso povo, o presidente da associação, 
décio cardoso, deu as suas bem-vindas. não esque-
cendo que o jantar desta noite foi as sopas do espírito 
santo, “ai tantas saudades que eu tinha desta sopa do 
espírito santo, tão boa e saborosa”.
nesta festa tivemos tudo o que é bom. Boa comida, 

muito bom dj new-touch entertainment com o ta-
lentuoso tony resendes que fez um ótimo trabalho 
durante toda a noite, e principalmente depois da dan-
ça de carnaval que fez a alegria das dançarinas.

Agora chegamos à hora “H”
o nome desta dança é: “conselhos e falar mal de 

cada um” realizada por assunto de Venâncio aguiar 
e arranjos musicais de josé tavares. a equipa desta 
linda dança de carnaval é composta por Maria dias, 
tiago dias, josé dias, josé nunes, josé castro, tony 

Medeiros, ivone coelho, eduardo Livrete e Maria, 
Brian Medeiros, Manuel costa, Michael costa e Fá-
bio Marques.
em 2005, fui, pela primeira vez, ver uma dança de 

carnaval à moda dos açores na associação portugue-
sa do espírito santo em Hochalaga. adorei. desta 
vez foi para rir à bruta. podemos ver dois grandes ar-
tistas Michael Costa e o Fábio Marques que fizeram 
um grande espetÁcuLo. 
tive a oportunidade de apontar algumas notas tal 

como: “Se a mulher engana o marido, e faz-lhe a 
vida de contorno, o Marido da rica é traído, e o ma-
rido da pobre é corno”. 
“E se uma doença endiabrada, entra no rico e no 

pobre mas a sério, o rico vai para a clínica privada 
e o pobre vai pró cemitério”.
Foi realmente uma linda noite. Parabéns aos or-

ganizadores por esta linda noite bastante “risota” 
e memorável.

mesmo amor. Este amor é o que a vossa mãe e eu 
tentamos mostrar-vos todos os dias, e estes são os 
valores que lhe ensinamos. De ter paixão como lava 
quente em todas as vossas aventuras, de ter sempre 
uma perspetiva sobre a vida, como o sol brilhando, 
paciência como as paisagem calmas, e coragem 
como um touro bravo. Mas acima de tudo, de ser 
guiado pelo mesmo Espírito Santo que os vossos an-
tepassados. Ao beijar o cetro do Espírito Santo, vós 
estais repetindo o mesmo ato de respeito e veneração 
que o nosso povo vem fazendo há muitos anos, em 
momentos de tristeza e em momentos alegria. A co-
roa e a bandeira são apenas a ponta do iceberg e os 
2 principais símbolos desta fé, mas há muito mais: 
o altar, a coroação, o império, as sopas, o alivinino, 
alcatra, massa, o vinho, e muito, muito mais. Estas 
coisas fazem parte dessa rica tradição, mas não têm 

significado e sentido, se o invisível não é respeitado. 
O amor do Espírito de Deus em todas as coisas, a 
partilha com o irmão, cuidar dos menos afortunados, 
e amar ao próximo. Vós fazeis parte desse tesouro, 
vocês fazem parte deste mistério místico, da terra de 
Jesus Cristo, a terra dos bravos, a terra que recebe 
bem, a terra do amor, a ilha lilás, a terra de monu-
mentos, a terra do Espírito Santo, terra que é chama-
da Terceira, apenas pelo nome. Guardem todos estas 
coisas, como um tesouro valioso para que um dia, os 
vossos nomes possam ser esculpidos em pedra, na 
ilha e no mundo, como os nomes dos seus antepas-
sados. Esta é a sua cultura, seu povo, sua história, 
sua herança. Com a ajuda do Divino Espírito Santo 
, um dia, será a sua responsabilidade, e obrigação  
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portugAl é o segundo pAís
dA ue com mAis emigrAntes
Portugal é o segundo país da UE com mais emi-

grantes em percentagem da população e um 
dos com menos imigrantes, o que cria uma alar-
mante situação demográfica, mais grave do que a 
dos anos 60, advertiu hoje um investigador.
 o alerta foi lançado por rui pena pires, coordena-

dor científico do Observatório da Emigração, durante 
a conferência “emigração portuguesa contemporâ-
nea”, a decorrer em Lisboa. o investigador explicou 
que, na união europeia, apenas Malta, país que tem 
menos de um milhão de habitantes, tem maior per-

centagem de emigrantes do que portugal. além dis-
so, portugal é um dos países com menos imigrantes 
em percentagem da população. a conjugação destes 
dois dados coloca o país no “quadrante da repulsão 
do sistema migratório europeu”, onde rui pena pires 
coloca os países que afastam mais população do que 
atraem, como a Lituânia, a roménia ou a Bulgária.” 
portugal está a aproximar-se do grupo dos países de 

leste menos desenvolvidos”, afirmou o investigador 
do iscte - instituto universitário de Lisboa.embora 
reconheça que a situação atual não é nova e que já 
nos anos 60 portugal tinha mais emigração do que 
imigração, pena pires sublinhou que atualmente há 
uma agravante.
para o investigador, os efeitos da emigração dos 

anos 60 puderam ser parcialmente contrariados pelo 
repatriamento de África nos anos 70, que represen-
tou o regresso de meio milhão de pessoas em ano e 
meio.atualmente, no entanto “não é previsível qual-
quer fenómeno migratório vagamente semelhante ao 
do repatriamento, [pelo que] a situação é hoje muito 
mais aguda do ponto de vista recessivo populacional 
do que nos anos 60”. aos jornalistas, o cientista ex-
plicou que “tudo depende da retoma do crescimento 
económico”, mas alertou que, se esta demorar muito, 
“ torna-se muito difícil corrigir os défices demográfi-
cos entretanto acumulados”. “neste momento o sal-
do é negativo” reiterou o investigador, que estima em 

90 a 95 mil o número de saídas anuais de emigrantes.
este valor é ligeiramente inferior à estimativa do se-
cretário de estado das comunidades, josé cesário, 
que fala em 120 mil saídas, mas rui pena pires diz 
que a sua estimativa é de emigrantes permanentes 
(que ficam fora por mais de um ano), excluindo os 
temporários.o investigador joão peixoto, do institu-
to superior de economia e gestão (iseg), fez uma 
intervenção menos pessimista do que a de rui pena 
pires, alertando que a par das saídas, é preciso conta-
bilizar as reentradas de emigrantes.

analisando os dados do censos 2011, 
joão peixoto e a sua equipa concluíram que 
entre 2001 e 2011 regressaram a portugal 
230 mil pessoas nascidas em portugal e 
que tinham estado emigradas durante mais 
de um ano.”É significativo ver que 10% 
da população portuguesa em 2011 já tinha 
residido mais de um ano no estrangeiro”, 
acrescentou o cientista.os dados do cen-
sos permitiram concluir que só entre 2009 

e 2011 regressaram 35 mil pessoas, sobretudo jovens 
entre os 25 e os 34 anos, que tinham estado em países 
como o reino unido, a suíça, espanha ou angola.
embora reconhecendo que muitas pessoas regressam 
e voltam a sair, peixoto disse aos jornalistas que é 
preciso não olhar apenas para os números de saídas, 
mas também pensar “que há um movimento muito 
mais complexo que muitas vezes passa por um re-
gresso a portugal”.ainda assim, o investigador admi-
tiu que “a deterioração da situação portuguesa desde 
2011 até 2013 deverá ter feito cair as reentradas” e 
sublinhou que mesmo em 2011 é provável que o sal-
do entre saídas e reentradas fosse negativo.e recor-
dou que é preciso conjugar outras variáveis demo-
gráficas: “Não estamos apenas com um problema de 
perda grave em termos migratórios, estamos com um 
problema de fecundidade baixíssima e de envelheci-
mento muito forte”.
“Quando se nasce pouco, vive-se até muito tarde, 

entram poucos estrangeiros e muitos portugueses 
saem, temos fortes razões para sermos pessimistas”, 
reconheceu, alertando que o risco é que portugal se 
torne um país cada vez mais periférico dentro da eu-
ropa.como resumiu rui pena pires: “a emigração 
tem sido boa para as pessoas porque tem permitido 
que resolvam os problemas na situação de crise ex-
trema em que estamos, mas para o país não tem sido 
a melhor solução”.

sAídA de Jovens quAliFicAdos
é “um perigo pArA o pAís”
A saída de Portugal de jovens qualificados é 

“um perigo para o país”, alerta o professor 
e politólogo Adriano Moreira, confessando uma 
“grande inquietação” face ao “empobrecimento 
terrível” que tal representa para a nação.
“não podemos olhar com indiferença para o facto 

de que fizemos um esforço enorme na investigação 
e no ensino e que os resultados desse esforço são a 
favor dos países para onde essa gente nova emigra, 
que é o que está a acontecer”, lamenta o ex-líder do 
cds, ex-ministro e ex-deputado, recordando que os 
países estrangeiros costumam elogiar as “excelentes 
qualidades” dos portugueses. “se aquilo que aconte-
ce, e está a acontecer no nosso país, é que aqueles que 
têm mais avanço científico e conhecimento emigram, 
em regime de globalização, fica-se mais exposto aos 
efeitos negativos”, alerta o professor, especialista em 
relações internacionais.perante “a circunstância de 
estarmos a perder o avanço científico e técnico que 
já tínhamos conseguido e que está a traduzir-se na 
crise das universidades”, o professor considera a si-
tuação “grave”, admitindo “grande inquietação” face 

ao “empobrecimento terrível do país”.criticando os 
“reformadores da economia” por se orientarem pelo 
conceito de “destruição construtiva”, adriano Mo-
reira ironiza: “a primeira parte vai muito bem, ago-
ra a segunda é aquela que falta...”para o professor, 
a “destruição construtiva” faz sentido quando faz a 
comunidade avançar, como aconteceu com a inven-
ção do caminho de ferro, exemplificou. “É uma coisa 
completamente diferente” ver partir “os melhores”, 
contrapôs.”os que não são melhores vão-se ver no 
futuro nos sítios onde ainda a sua dedicação e capaci-
dade é aproveitável, alguns em situações deploráveis 
(...), outros muito bem acolhidos”, repara, sublinhan-
do que “é preciso cuidar da redefinição da utilização 
das pessoas dispensadas pelo avanço técnico e cien-
tífico”, criando “um novo futuro para essa gente”.
Ele próprio pai de um filho recentemente regressa-
do de três anos em Moçambique, confessa: “não há 
nenhum pai que veja partir os filhos... sem saber o 
que vai acontecer, ou se alguma vez os volta a ver, 
porque vão à aventura, saber do futuro que aqui não 
encontram.”

governo dos Açores 
conFiAnte em Acordo com
lisboA sobre espAço Aéreo

O presidente do Governo dos Açores mostrou-se 
hoje confiante na evolução “num bom senti-

do” do processo de negociação com o executivo da 
República para a revisão das obrigações de serviço 
público do transporte aéreo para a região.
numa visita ao ‘stand’ dos açores na Bolsa de tu-

rismo de Lisboa (BtL), que abriu hoje e se prolon-
ga até domingo, Vasco cordeiro (ps) recordou que 
o turismo dos açores cresceu 10% em 2013.ainda 
assim, disse esperar que a “melhoria da situação eco-
nómica e financeira do país” possa traduzir-se tam-
bém numa “maior aptidão dos turistas nacionais para 
viajarem” aos açores e, considerou, que para isso 
pode contribuir também uma maior liberalização das 
ligações aéreas entre a região e o exterior.” estamos 
num processo de abordagem a esse assunto, como é 
público, e julgo que há todas as condições para que 
o processo possa evoluir num bom sentido”, disse. 
o governo dos açores apresentou em maio de 2012 

uma proposta para a revisão das obrigações de ser-
viço público no transporte aéreo ente o continente e 
a região, que pode passar pela abertura do mercado 
às ‘lowcost’ (companhias de baixo custo).em outu-
bro foi criado um grupo de trabalho para analisar a 
questão até dezembro, mas ainda não se conhecem os 
resultados.” tem de perguntar ao governo da repú-
blica” como é que se resolve este impasse, disse Vas-
co cordeiro, interpelado pelos jornalistas, à margem 
da visita. o presidente do governo regional voltou 
ainda a recusar resumir os desafios do turismo nos 
Açores ao transporte aéreo e reafirmou que “nunca 
esteve contra as empresas ‘lowcost’”.

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

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

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

$799,000 NEgOcIávEl

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

VENDiDO
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JArdim Há 36 Anos no poder
Faz hoje 36 anos que Alberto João 

Jardim assumiu a presidência 
do Governo Regional da Madeira. 
Mantém com Lisboa um contencio-
so institucional mas foram governos 
socialistas e não de direita que mais 
beneficiaram a Madeira. Guterres 
à cabeça, que perdoou uma dívida à 
Região.

À excepção de salazar, é o governan-
te português com mais tempo no poder. 
Faz hoje 36 anos que, na tomada de 
posse, em 1978, jardim pronunciou a 
célebre frase: “a Madeira será o que os 
madeirenses quiserem”. 36 anos depois, 
o carismático líder regional confessa-se 
“cansado do psd-Madeira”. Mas quer 
que o seu sucessor seja alguém da sua 
confiança. O SOL dá-lhe hoje a conhe-
cer alguns momentos de tensão da dia-
léctica do relacionamento institucional 
entre a Madeira e a república – a que 
os insulares denominaram “contencioso 

da autonomia”- assim como alguns dos 
mais célebres insultos. 
josé sócrates terá sido o primeiro-

-ministro mais difícil que o líder madei-
rense enfrentou. um adversário de peso 
numa “guerra” que trava, desde 1978, 
com todos os chefes do governo de Lis-
boa.
alberto joão jardim assumiu a presi-

dência do governo regional em 1978, 
sucedendo a ornelas camacho. era 
primeiro-ministro, Mário soares que 
liderava um governo de coligação ps/
cds. a constituição da república tinha 
sido aprovada em 1976 e já conferia às 
regiões autónomas uma série de com-
petências que, no entanto, tardavam em 
ser transferidas. jardim foi a Lisboa ne-
gociar com Mário soares.
É este o primeiro encontro de trabalho 

com um primeiro-ministro. resolveu-
-se pouco, ou nada, mas ficou marca-
da uma cimeira de governos que seria 
realizada no Funchal, a 19 de junho de 
1978. tudo parecia correr bem, até que 
acontece a festa do psd-M, no paul da 
serra, em que jardim falou em “tropa 
efeminada” e tudo se complicou. soares 
chegou a exigir a demissão de jardim.
curiosamente seria o primeiro-mi-

nistro a ver o seu governo dissolvido 
pelo presidente da república, ramalho 
eanes, num período em que a “guerra” 
entre a Madeira e o continente estava 
no auge. depois de vários governos 
provisórios, sá carneiro conseguiu uma 
maioria absoluta com a aliança de-

mocrática (ad). o então líder social-
-democrata, que mantinha um bom re-
lacionamento pessoal com jardim, foi 
responsável pela maior transferência de 
competências para a região. pratica-
mente todas as que estavam previstas na 
constituição, desde a educação à saú-
de. sá carneiro manteve com jardim 
um relacionamento muito próximo e 
de uma certa cumplicidade. a sua mor-
te, em dezembro de 1980, na queda do 
avião em camarate, iria interromper um 
curto período de “paz”.

o governo regional optou por algum 
distanciamento em relação a Lisboa. 
realizaram-se cimeiras de ministros 
e secretários regionais. Houve muita 
“solidariedade” mas pouco dinheiro. 
ernâni Lopes, ministro das Finanças de 
soares, foi uma maiores ‘dor de cabe-
ça’ para jardim e o primeiro a levantar a 
questão da dívida.
com Mário soares a caminho de Be-

lém, começou a era cavaco silva. pela 
primeira vez o psd estava sozinho e 
com maioria absoluta no governo da 
república. esperava-se um período de 
acalmia nas relações entre o Funchal e 
Lisboa, mas aconteceu precisamente o 
contrário. cavaco silva remeteu, sem-
pre, todos os assuntos para os seus mi-
nistros e nunca assumiu compromissos.
jardim chegou a perder a cabeça com 

cavaco silva, mais tarde baptizado de 
“sr. silva”. no entanto, jardim teve de 
agradecer-lhe dois gestos de solidarie-

dade. o primeiro, quando um derrame 
de crude atingiu a ilha do porto san-
to e o primeiro-ministro se deslocou 
à região para avaliar a situação. Mais 
tarde, quando Mário soares levantou 
a questão do “défice democrático” na 
Madeira. cavaco silva promoveu umas 
jornadas parlamentares nacionais, no 
Funchal, como forma de desagravo de 
jardim e do psd-M.
depois de dois mandatos, cavaco 

silva saiu de cena e o ps regressou ao 
poder. antónio guterres manteve com 
jardim um relacionamento institucional 
positivo que se traduziu na criação de 
grupos de trabalho entre os dois gover-
nos e em várias deslocações à região.
É neste período que uma parte subs-

tancial da dívida da região é perdoada, 
tendo como justificação as percentagens 
das receitas das privatizações que deve-
riam pertencer à Madeira. numa altura 
em que as verbas da ue estavam em 
alta e muitas obras foram financiadas 
por fundos comunitários. Mesmo assim, 
antónio guterres – que enquanto líder 
da oposição fora chamado de “tonto” –, 
não evitou ser chamado de “mafioso”, 
no chão da Lagoa.
com pedro passos coelho, o relacio-

namento de jardim tem sido QB. É co-
nhecido que jardim tinha apoiado paulo 
rangel e não passos coelho para a lide-
rança do psd. além disso, jardim não 
perdoa a afeição que passos coelho tem 
por Miguel albuquerque, rival e candi-
dato à sucessão de jardim.
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pAssos descreve 
“processos prescritos” 
como “inJustiçAs”
O primeiro-ministro, Pedro passos Coelho, afir-

mou hoje que o Governo pretende corrigir as 
“injustiças” a “assimetrias” entre portugueses, 
dando como exemplo processos que prescreveram 
por terem grande visibilidade mediática.”
grande parte da nossa ação política destina-se pre-

cisamente a corrigir estas injustiças, estas assime-
trias, estes acidentes ou os privilégios que ainda pos-
sam existir na sociedade portuguesa”, afirmou Pedro 
passos coelho, depois de aludir a “processos que 
tinham uma grande visibilidade mediática acabaram 
por não ter decisão porque foram prescritos”. sem 

quer fazer “qualquer observação em particular sobre 
esses processos”, passos coelho adiantou que “custa 
à maior parte dos portugueses admitir que isto acon-
teceu porque as pessoas que estavam envolvidas nos 
processos não eram pessoas simples, cidadãos anó-
nimos”, sublinhando que “a maior parte das pessoas 
está convencida de que um cidadão comum não teria 
conseguido um desfecho destes nestes processos”.
Bem ou mal “ainda há uma perceção de injustiça na 
sociedade portuguesa, na forma como uns e outros 
são objeto de tratamento na justiça”, acrescentou o 
primeiro-Ministro, admitindo haver “muitas refor-
mas” que o governo terá que executar e que este é o 
momento para todos aqueles que “querem conquistar 
o seu direito deixar um legado no futuro de maior 
esperança para os seus filhos ou para os seus netos” 
dizerem “presente”.
promessas...promessas e mais promessas.tenho 

muito admiração e respeito pelo sr.passos coelho.  . 
pode não ter tido sempre o melhor apoio dos seus 
conselheiros e ele mesmo não ter tido o discerna-
mento de  tomar as melhores decisões,em todas as 
ocasiões,mas força é de admitir que tem sido um 
governante de convicções e não hesita a governar 
segundo essas mesmas convicções.foi eleito demo-
cráticamente para mudar o rumo daquele país, que se 
assim não fosse,ia direitinho á falência.
contráriamente aos politicos da oposição que dum 

comum acordo decidiram contestar e opor-se sistemá-
ticamente a tudo ,fosse isso bom ou menos bom, para 
os portugueses.como é óbvio nestes casos,o poder 
financeiro internacional,aqueles que,presumamente 
estam a ajudar financeiramente Portugal a sair da 
crise,aproveitaram-se desta falta de coesão nos par-
tidos politicos portugueses e,não foram eles mesmos 
que sofreram ,mas sim todos os cidadãos portugueses. 
não é exigido aos partidos da oposição ,estarem sem-
pre de accordo com as politicas governamentais,não 
é esse o seu role...mas há situações onde se deve por 
de lado as doutrinas partidárias em prol do bem estar 
nacional.
a estratégia é simples:não concordar com o 

governo,para mais tarde (se formarem o futuro go-
verno) usarem como desculpa o facto das coisas irem 
e não poderem corrigi-las, por causa das decisões do 
governo precedente.
Mas vamos ás declarações do sr passos coelho 

quando propoem corrigir o sistema judiciário afim 
que todos os portugueses ,ricos ou pobres,possam 
ser tratados e benificiados de igual modo.Alto aí, 
sr,primeiro ministro, desde os tempos mais remotos 
que sempre existiu  uma justiça para os ricos e pode-
rosos e uma outra para os pobres e fracos.

dívidA públicA deve ser
reestruturAdA no quAdro europeu
O manifesto divulgado, subscrito por 74 perso-

nalidades, considera que a dívida pública de 
Portugal é insustentável e que não permite ao país 
crescer, pelo que defende uma reestruturação que 
deve ocorrer no quadro europeu.
 “no futuro próximo, os processos de reestruturação 

das dívidas de portugal e de outros países -- portugal 
não é caso único -- deverão ocorrer no espaço institu-
cional europeu, embora provavelmente a contragos-
to, designadamente dos responsáveis alemães. Mas 
reações a contragosto dos responsáveis alemães não 
se traduzem necessariamente em posições de veto ir-
reversível”, lê-se no texto hoje divulgado na íntegra 
pelo jornal público. o manifesto foi subscrito por 
74 personalidades, quer de esquerda, quer de direita, 
entre as quais se destacam o ex-ministro socialista 
joão cravinho, a ex-presidente do psd e ex-ministra 
das Finanças Manuela Ferreira Leite, assim como ex-
-ministro das Finanças conotado com cds-pp Bagão 
Félix e o fundador do cds Freitas do amaral.assi-
nam ainda o documento o presidente da cip -- con-
federação empresarial de portugal, antónio saraiva, 
assim como o ex-líder do Bloco de esquerda Fran-

cisco Louça, o constitucionalista gomes canotilho e 
o ex-reitor da universidade de Lisboa sampaio da 
nóvoa, entre outras personalidades.para os subs-
critores, a reestruturação da dívida deve entrar na 
agenda europeia a partir do fim de outubro, quando 
termina o mandato da atual equipa da comissão eu-
ropeia, liderada por durão Barroso.”após a entrada 
em funções da nova comissão europeia deverá estar 
na agenda europeia o início de negociações de um 
acordo de amortização da dívida pública excessiva, 
no âmbito do funcionamento das instituições euro-
peias. na realidade, esse processo já foi lançado e em 
breve iniciará o seu caminho no contexto do diálogo 
interinstitucional europeu, entre comissão, conselho 
e parlamento. É essencial que desse diálogo resultem 
condições fundamentais para defender sem falhas a 

democracia nos estados-membros afetados, como 
valor fundacional da própria união”, refere o texto.a 
reestruturação, dizem, deve ter em conta três condi-
ções, a começar pela redução dos juros pagos pela dí-
vida, já que “os juros da dívida pública direta absor-
vem 4,5% do piB (produto interno Bruto)” e “quase 
metade da subida da dívida pública nos últimos anos 
ter sido devida ao efeito dos juros”.devem ainda ser 
extendidos os prazos de pagamento da dívida, defen-
dendo os 74 subscritores que essa extensão das matu-
ridades seja para “40 ou mais anos”. os antecedentes 
do reino unido e da alemanhã são mesmo lembra-
dos, com no caso da alemanha, a ser explicitado que, 
no pós-ii guerra Mundial, parte importante da dívida 
foi perdoada e o remanescente foi renegociado, tanto 
em termo de juros como de prazos.Por fim, defen-
dem que haja uma efetiva reestruturação da dívida 
acima dos 60% do PIB (limite da dívida definido 
pelo critério de Maastricht), ou seja, uma parte po-
deria mesmo não ser paga.”a reestruturação deve ter 
na base a dívida ao setor oficial, se necessário com-
plementada por outras responsabilidades de tal modo 
que a reestruturação incida, em regra, sobre dívida 

acima de 60% do piB. nestes termos, 
mesmo a própria alemanha poderia 
beneficiar deste novo mecanismo 
institucional, tal como vários outros 
países da Europa do Norte”, afirmam.
para os subscritores, na atual situação 
de portugal, a dívida terá de ser rees-
truturada, já que sem isso “não será 
possível libertar e canalizar recursos 
minimamente suficientes a favor do 
crescimento”, num novo padrão da 

economia, uma vez que o “estado continuará enreda-
do e tolhido na vã tentativa de resolver os problemas 
do défice orçamental e da dívida pública pela única 
via da austeridade”, com impacto no setor público 
e privado.esta solução para a elevada dívida públi-
ca “não só se impõe pelas suas finalidades diretas, 
como pela ajuda que pode dar à criação de condições 
favoráveis à resolução dos problemas específicos do 
endividamento externo e do setor empresarial, que 
são igualmente graves”, além de que esta se tornará 
“insustentável na ausência de crescimento duradouro 
significativo”, acrescentam.A dívida das administra-
ções públicas na ótica de Maastricht, aquela que é 
relevante para a comissão europeia, aumentou para 
213.390 milhões de euros ou 129% do produto inter-
no Bruto (PIB) no final de 2013.

cresce A especulAção em torno 
de Avião desApArecido dA mAlásiA
Os nomes riscados de dois dos passageiros que 

seguiam a bordo do avião da Malásia Airli-
nes levantam suspeitas de que um atentado possa 
ter estado na origem do desaparecimento de um 
avião da Malaysia Airlines, com 239 pessoas a 
bordo. imprensa chinesa especula que se trate de 
uma dupla uigure, etnia de religião muçulmana 
suspeita de outros atentados recentes na China.
a marinha do Vietname informou, este sábado, que 

o avião da Malásia airlines que desapareceu com 
239 pessoas a bordo caiu no mar, perto da costa da 
ilha vietnamita de tho chu, no sul do país. uma in-
formação que não foi confirmada pelas autoridades 
da Malásia ou da china, país de onde são oriundos 
mais do 150 passageiros a bordo.
pequim publicou os nomes dos chineses a bordo 

do Boeing 777-200 da Malásia airlines. na lista, 
dois nomes foram riscados, com a imprensa local 
a especular que se tratem de dois uigures, a maior 
etnia do Xinjiang, de religião muçulmana e cultura 
turcófona, suspeitos de vários atentados na china, o 

mais recente conhecido em Kunming, que causou 29 
mortos e 143 feridos. o governo chinês escusou-se 
a comentar esta possibilidade, rejeitando especular 
sobre atentado, mas até ao momento, ainda ninguém 
foi capaz de localizar o Boeing 777, com 227 passa-

geiros de 14 nacionalidades, incluindo três franceses 
e quatro norte-americanos, e 12 membros da tripula-
ção, adianta a agência France presse.
a Malásia airlines já informou que o avião não en-

viou nenhum sinal de perigo, nem qualquer outra in-
dicação a indicar um problema.
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sopA de bAtAtA e Amendoim

reFerendo nA crimeiA 
Aprovou Adesão à rússiA
De acordo com uma sondagem à 

boca das urnas, 95,5% dos elei-
tores que participaram no referendo 
deste domingo, votaram a favor da 
integração da república autónoma 
ucraniana da Crimeia na Federação 
da Rússia. Depois de contados os vo-
tos, esta segunda-feira, o primeiro-

-ministro da Crimeia, Serguei Axio-
nov, vai pedir ao Presidente russo, 
Vladimir Putin, a integração da pe-
nínsula ucraniana na Federação da 
Rússia.
 apesar de os estados unidos e a 

união europeia consideram o refe-
rendo ilegal, a rússia quer lutar pela 
vitória de 95,5% que disse ‘sim’ à in-
tegração da crimeia na rússia. neste 
sentido, e depois de mais de 80% da 
população se ter dirigido às urnas, o 
parlamento da crimeia vai pedir a pu-
tin a integração oficial da península 
ucraniana.”Faremos tudo o mais rapi-
damente possível, ainda que cumprin-

do todos os requisitos legais”, disse 
axionov à agência russa interfax.após 
o encerramento das urnas, a comissão 
eleitoral indicou que cerca de 1,5 mi-
lhões foram votar, número que valida a 
consulta, que precisava de ultrapassar 
os 50 por cento de participação para 
ser considerada vinculativa.na cidade 
de sebastopol, onde está estacionada a 
frota russa do Mar negro, a participa-
ção alcançou 85%. segundo noticiou a 
agência francesa aFp, em simferopol, 
os partidários de Moscovo brandiram 
bandeiras russas e da crimeia ao ritmo 
de um concerto.num território habi-
tado maioritariamente por 58,32% de 
russos, 24,32% de ucranianos (am-
bos de religião ortodoxa) e 12,1% de 
tártaros da crimeia (muçulmanos), 
previa-se que o desfecho da consul-
ta não fosse surpreendente, depois de 
uma sondagem recente ter previsto 
um “sim” esmagador à união com a 
Rússia.”Aprova a reunificação da Cri-
meia com a rússia como membro da 
federação da rússia?” e “aprova a res-
tauração da constituição da crimeia de 
1992 e o estatuto da crimeia como fa-
zendo parte da ucrânia?”, eram as per-
guntas do referendo, considerado ilegal 
pelas novas autoridades de Kiev e pela 
maioria da comunidade internacional, 
como os estados unidos e a união eu-
ropeia.cerca de 1.200 assembleias de 
voto estiveram abertas em toda a cri-
meia entre as 08h00 (06h00 em Lis-
boa) e as 20h00 (18h00 em Lisboa).

750g de batatas
1 cebola

1 c/sopa de manteiga
3-4 c/sopa de manteiga
      cremosa de amendoim
1 l de caldo de legumes (instantanio)
30g de amendoins em grao
1 alho porro (cerca de 250g)
1 c/sopa de oleo
100g de cabanossi (chourico)
100g de natas; sal; chili em po

Descasque, lave e corte as ba-
tatas em pedaços pequenos. 
Descasque e pique finamente 

a cebola. Escorra as batatas. Derreta a 
manteiga num tacho e adicione as bata-
tas e deixe refogar um pouco, adicione a 
manteiga de amendoim e o caldo, deixe 
levantar fervura e depois deixe cozinhar 
cerca de 20 min. pique os amendoins 
grosseiramente e leve a torrar numa fri-
gideira seca e retire. limpe lave e corte 
o alho porro as rodelas. Aqueça o óleo 
numa frigideira e refoge o alho porro e 
retire da frigideira. corte o cabanosso 
em rodelas finas e lev e a fritar na mes-
ma frigideira em que refogou o alho por-
ro. com a varinha magica reduza a sopa 
a pure, misture as natas e tempere com 
sal e chili em pó. Adicione a sopa o alho 
porro, cabanossi e os amendoins torra-
dos. sirva em pratos, pode ainda polvi-
lhar com chili em pó.
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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 mina saúde começou a dete-
riorar lentamente, ao ponto que 
já não podia mover a mina per-
na direita. tudo corria mal, in-
cluindo a mina esposa que me 
deixou. sentia-me abandonado 
e tinha medo de morrer sozi-
nho. procurei ajuda com vários 

curandeiros ,mas só queriam o meu dinheiro e 
não encontravam nada. fui consultar o sr xA-
mAN INDIO que ao consultar-me me mostrou 
num espelho a sombra de uma mulher que me 
fazia rituais de magia negra todas as noites de 
lua cheia, lá na minha terra natal pENIcHE, pOr-
TUGAL, com a única finalidade, me fazer sofrer 
cada vez mais. é com a graça de DEus dou reco-
nhecimento a este xHAmAN que me libertou e me 
tirou da obscuridade á luz e graças a ele, a mina 
saúde vai muito melhor e a mina mulher voltou 
para o nosso lar aqui no ONtArIO. Até já posso 
mover a mina perna, Este xHAmAN é um milagre 
de DEus. mil agradecimentos. 

AfONsO cArrEIrA

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.

Em primeiro lugar quero agra-
decer ao sr xHAmAN INDIO por 
me ter ajudado a tirar meu filho 
das drogas, um caminho que o 
estava a levar á perdição. Ele já 
não se preocupava com absolu-
tamente nada, estava isolado de 

tudo e de todos .busquei ajuda com muitos que se 
declaravam espiritualistas, mas não sabiam nada. 
felizmente que encontrei alguém que me ajudou 
de verdade. logo ao visitar o xHAmAN me aperce-
bi que era muito mais do que um vicio ás drogas. 
Na verdade, a minha família  e eu estávamos a ser 
vitimas de uma bruxaria que nos rogaram, desde 
o tempo que vivíamos em Almada portugal. Essa 
era a verdadeira razão do estado do meu filho. 
todo o mal caiu sobre ele .O  xHAmAN INDIO fez 
uma limpeza espiritual e uns rituais especiais com 
danças indígenas e foi assim que nos absolveu 
desse mal diabólico. O meu filho deixou as drogas 
e está recuperando pouco a pouco, graças ao sr 
INDIO. ANDrEIA  DIONIsIO

Hoje sou um homem 
feliz ao lado de mina 
esposa na nossa casa 
aqui em  tOrONtO, é 
que graças á ajuda do 
xHAmAN INDIO nós 
temos paz e tranquili-
dade no nosso lar. 
tudo começou quan-
do nós apagámos as 
luzes, começávamos 
logo a ouvir passos 

que corriam e o pior é que ouvíamos vozes. 
Decidimos visitar o sr cHAmAN INDIO que ao 
tirar-nos as runas e os caracóis brasileiros conse-
guiu detetar uns espíritos malignos na nossa casa  
e que queriam apoderar-se dos nossos corpos. 
O  INDIO nos rezou uns ritos e um tipo de missa 
especial para nos poder libertar. Em casa fez tam-
bém uma limpeza para nos proteger de todo o mal. 

bruNO cAEtANO E sArAH pErEIrA
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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 

Dou graças a este sHAmAN INDIO 
por me ter de volte o meu esposo. 
Ele sempre foi um homem digno de 
admirar, mas, últimamente tinha-se 
tornado um irresponsavel. Não paga-
va o que devia e nem sequer chega-
va a casa cedo, nem me tratava como 

esposa. Ele tinha mudado completamente. Estava 
desesperada e queria voltar para a minha terra na-
tal, lisboa, portugal, porque  sentia  que havia ou-
tra mulher e por isso visitei o sr cHAmAN INDIO, 
Ao tirar-me as cartas, ele viu imediatamente  que 
era isso mesmo.O meu esposo estava a ser-me in-
fiel com uma mulher que o obsecou dele e fez-le 
bruxaria para que pouco a pouco se fartasse de 
mim fosse só para ela.Entretanto o xAmAN INDIO 
fêz me uma limpeza e conseguiu destruir todo o 
mal e com uns rituais de amor devolveu-me o meu 
esposo. muito obrigado, INDIO. DulcE D’sOuzA

testemunHos reAis

Atraio, amarro 
e submeto o 

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

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

Hoje sou um homem 
feliz ao lado de mina 
esposa na nossa casa 
aqui em  tOrONtO, é 
que graças á ajuda do 
xHAmAN INDIO nós 
temos paz e tranquili-
dade no nosso lar. 
tudo começou quan-
do nós apagámos as 
luzes, começávamos 
logo a ouvir passos 

que corriam e o pior é que ouvíamos vozes. 
Decidimos visitar o sr cHAmAN INDIO que ao 
tirar-nos as runas e os caracóis brasileiros conse-
guiu detetar uns espíritos malignos na nossa casa  
e que queriam apoderar-se dos nossos corpos. 
O  INDIO nos rezou uns ritos e um tipo de missa 
especial para nos poder libertar. Em casa fez tam-
bém uma limpeza para nos proteger de todo o mal. 

bruNO cAEtANO E sArAH pErEIrA

venho da mina humilde ci-
dade porto santo,portugal e 
quero dar graças ao xHAmAN 
INDIO, porque com os seus 
rituais com azeite e ervas in-
digenas me curou de umas 
dores que tinha nas costas. 
Depois de visitar tantos dou-

tores e especialistas,nenhum foi capaz de mas 
curar,até que o xAmAN viu que havia uma doença 
sobrenatural,e era por isso que não me podiam 
curar.tudo isto era causado por uma bruxaria 
que me rogou mina ex noiva por despeito e inveja  
despecho y envidia.mandou fazer uma boneca e 
com ela fazia rituais negros todas as sextas feiras 
á meia noite,e cada vez que ela espetava uma agu-
lha eu sentía uma dor que me prostava no chão e 
sózinho.mas o xHAmAN INDIO limpou-me e tirou-
-me para fora do buraco,onde me estaba afundan-
do.muito obrigado, cHAmAN INDIO.  DOmINgOs 
cOstA

Quero agradecer ao senhor sHAmAN 
INDIO que graças ao seu conhecimen-
to com ervas indígenas pode curar-
-me de uma doença natural.

 minha saúde foi de mal a pior, teve 
problemas com ossos, minhas mãos 
estavam sempre enchados e nenhum 

remédio funcionava, então eu sempre me senti des-
confortável. como não havia paz no meu coração 
e um amigo recomendou que eu vejo o sHAmAN e 
assim feito. Ao visitar o sHAmAN INDIAN, ele me 
mostrou um papel que alguém fez rituais negros 
para mim e destruir a minha casa, basta levar um 
xamã massas indianas para destruir o mal e me 
fez uma espécie de ritual com óleos e ervas saúde 
indígena e, eventualmente, mostrou-me um copo 
de água no rosto do meu inimigo em porto san-
to, pOrtugAl, que agora está cuidando de muitos 
agradecimentos INDIO. 

HENDEl DE rOcHA



A Voz de PortugAl  |  19 de mArço de 2014  |  P. 14

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
18 DE MARçO DE 2014

1 EURO = CAD 1.544710
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

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.

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

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
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Linhas da mão e cartas. Vidente com dons naturais. 
Resolve os seus problemas sem voodoo.

Rosa: 514-278-3956

Vidente

empregoS

precisa-se de padeiro 
com experiência a 

tempo inteiro.
514-814-0362

AlugA-Se

Vende-Se
vENDE-sE

NOvO NO mErcADO
transport bento costa

Pequena companhia para 
tirar a neve “déneigement” 
no Plateau com a sua clien-
tela. 514-946-1988

jArDINs DEs 
bEAux-rêvEs

Companhia paisagista 
procura homens com 
5 anos de experiência 
para trabalhar em “Pa-
vé-uni” assim como ar-
tesão em pedra natural. 
Bom salário.

514-554-0213 ou
450-641-7389

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

514-213-6539

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 opera-
dor de escavador com 
experiência com licença 
de class 1 e 3 se possível.

514-578-4127

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 lisboa, 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.
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 
“Rive-Nord”. Limpeza após 
espetáculos no dia seguin-
te, durante o dia da quinta a 
segunda. 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

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

iNFORMAçãO PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA QUEM ANUNCiA.

Precisa-se de caixeira para 
trabalhar numa farmacia no 
centro da comunidade com 
experiência se posível. 

514-288-4864

EmprEsA DE
jArDINAgEm

Precisa de homem com 
ou sem experiência para 
trabalhos de jardinagem. 

Salário conforme experiência 
ou rendimento. 

tel.: 514-259-5120

† mArIA AmélIA DA sIlvA
16-03-1930 | 05-03-2014

 
Faleceu em Montreal, no dia 5 de 
março de 2014, com 83 anos de ida-
de, Maria Amélia Da Silva, natural 
da freguesia Horta, Faial, Açores, 
esposa do jà falecido Luis Gonzaga 
Caldeira. 
Deixa na dor suas filhas Elia Maria 
Bisson e Adriana Maria Caldeira, seu 
neto Mitchell Bisson, e, assim como 
restantes familiares e amigos.
Os serviços funebres estiveram a cargo de ; 
Alfred Dallaire | mEmOrIA
12415, sherbrooke Este, p.A.t.
www.memoria.ca, 514-277.7778
A missa de corpo presente foi na segunda feira dia 10 
de março de 2014 às 11h00, na Igreja St-Enfant-Jesus. 
Foi a sepultar no Cemitério St-Enfant-Jesus, P.A.T.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

vIOlEtA pErEIrA vItOrINO
1927-2014

Faleceu em Montreal, no dia 16 de 
março de 2014, com 86 anos de 
idade, Violeta Pereira Vitorino, na-
tural de Autoguia da Baleia, Peni-
che, Portugal, esposa do Sr. Lucilio 
Vitorino. 
Deixa na dor seu esposo, seus 
filhos Américo (Maria Antonia Vi-
torino), Luis (Nilva Duran), Victor, 
Nuno (Nathalie Lachance) e Rui, 
seus netos/as e bisnetos/as, seus 
irmãos Maria, Carlos e Luis Perei-
ra, cunhados/as, sobrinhos/as e 
assim como restantes familiares e 
amigos.
Os serviços funebres estão a cargo de ; 
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-talon Este, montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduino martins
A missa de corpo presente terá lugar hoje quarta-feira, 
dia 19 de março de 2014 às 10h, na Igreja Santa Cruz, 
vai a sepultar no Mausolée Esther Blondin do Cemité-
rio Notre-Dame-des-Neiges. Renovam com profunda 
saudade a missa do sétimo dia que vai ser realizar no 
sábado dia 22 de março às 18h30 na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

†

Precisa-se de pessoa para 
trabalhar na caixa para um 

restaurante português. 
Deve falar francês

514-688-1015

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

514-240-1535

jOrgE pIrEs DIAs
Faleceu em Montreal, no dia 18 de 
março de 2014, com 64 anos de ida-
de, Jorge Pires Dias, natural de La-
machã, Negrões, Portugal, esposo 
da Sra. Ondina Pereira. 
Deixa na dor sua esposa, seus fi-
lhos Philip (Carolina), Jacques, suas 
netas Alyssa e Maëva, familiares e 
amigos.
Os serviços funebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
4231, boul. st-laurent, montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Danny pena
O velório terá lugar na quinta-feira, dia 20 de março de 
2014, das 14 às 17h e das 19h às 22h. O funeral será 
sexta-feira dia 21 de março de 2014 às 10h na Igreja 
Santa Cruz. Vai a sepultar no cemitério Notre-Dame-
-des-Neiges. Renovam com profunda saudade a missa 
do sétimo dia que se vai realizar terça-feia dia 25 de 
março às 18h30 na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

†



A Voz de PortugAl  |  19 de mArço de 2014  |  P. 16

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

PAlAVrAS cruzAdAS

AnedotAS

bell fibe: 880 | Videotron: 255

Solução dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONtAIs: 1. Etapa, Mamar. 2. Polido, Bebé. 3. Ota, Rilada. 4. Pó, Borato. 5. 
Se, Atonia. 6. Idoso, Achar. 7. Caluda, Aa. 8. Inovar, Fi. 9. Astral, Rol. 10. Nota, Larica. 
11. Usara, Rimar. vErtIcAIs: 1. Epopeico, Nu. 2. Totó, Da, Aos. 3. Ala, Solista. 4. Pi, 
Besuntar. 5. Adro, Odor. 6. Oira, Aval. 7. Lata, Alar. 8. Abatocar, Ri. 9. Medonha, Rim. 
10. Aba, Ia, Foca. 11. Ré, Carrilar.

HOrIzONtAIs: 1. Presunçoso. Ponta de terra que entra 
pelo mar (pl.). 2. Curso de água natural, mais ou menos 
caudaloso. Acrónimo de Imposto sobre o Valor Acres-
centado. Jornada. 3. Contr. da prep. de com o art. def. 
a. Assalta. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e ou-
tras relações (prep.). 4. Corrosivo. 5. Caminho por mar. 
Dádiva, oferenda. 6. Extraordinária. Bolina. 7. Grosso e 
baixo. Projétil de arma de fogo. 8. Observar com tento. 9. 
Caminhar. Piso de um prédio. O espaço aéreo. 10. Cami-
nho, estrada que estabelece a ligação de um lugar para 
outro. Oferecer. Naquele lugar. 11. Mulher ligada a outra 
pessoa por sentimentos de afeição, companheira. Tostar. 

vErtIcAIs: 1. Tecer. Líquido nutritivo que circula nas 
diversas partes das plantas. 2. Vende a crédito. Além 
disso. Órgão excretor que tem a função de formação da 
urina. 3. Contr. da prep. a com o art. def. o. Distância 
que se percorre entre dois lugares de paragem. Grito de 
dor ou de alegria. 4. Planta marantácea. 5. Sete mais 
um. O que se acrescenta para completar. 6. Recetáculo. 
Vaga. 7. Cubículo. Invólucro de um produto. 8. Escrever 
em verba ou à margem. 9. Exprime a ideia de dois, duas 
vezes (pref.). Calcular. Aquelas. 10. Composição poética 
de assunto elevado e destinada ao canto. Um certo. Fi-
leira. 11. Dança cantada (Brasil). Perfurar

need For speed

300: A Ascensão do império

Need for Speed é a franquia mais bem-suce-
dida dos games de corrida, com mais de 140 

milhões de cópias vendidas e dezenas de títulos 
lançados ao longo de 20 anos. Repleto de disputas 

clandestinas e fugas alucinadas da polícia, diver-
são sempre foi o ponto principal. Por isso mesmo, 
levar essa adrenalina toda para as telonas não pa-
recia uma ideia tão péssima assim, até agora.
o problema começa logo pela trama genérica: dono 

de mecânica de modificações de automóveis e piloto 

de corridas ilegais é preso após a morte de seu me-
lhor amigo. Quando sai da cadeia, busca vingança 
contra quem armou para ele. essa premissa básica, 
divulgada na sinopse oficial, ocupa mais da metade 

do tempo na tela, enquanto a outra metade tra-
ta apenas do acerto de contas entre os envol-
vidos.
não bastasse a história tediosa, a tentativa 

de proporcionar tom épico não se encaixa e o 
roteiro cheio de furos (ou seriam buracos ne-
gros?) não ajuda. dá até saudades de qualquer 
um dos Velozes e Furiosos. nem mesmo o 
simpático aaron paul, astro da série Breaking 
Bad, consegue salvar o filme.
o rapaz interpreta tobey Marshall, jovem 

que vai em busca de vingança por meio de 
uma corrida organizada por um milionário 
misterioso (Michael Keaton). ele se junta à 
executiva britânica julia (imogen poots), cujo 
chefe aceita emprestar o carro mais raro de sua 
coleção a um ex-presidiário sem muitas expli-
cações. essa situação improvável ao menos 

serve para unir a dupla, que garante bons momentos 
enquanto viaja através dos eua.
como era de se esperar, acrobacias garantem adre-

nalina – como durante a interessante cena envolven-
do um helicóptero militar. É claro que os carros são 
animais e qualquer amante de velocidade vai gostar. 

A continuação do sucesso 300 começa com a 
cena em que Xerxes, montado a cavalo, ergue 

seu machado e decapita o Rei Leonidas. 
O filme salta então para a rainha Gorgo (Lena Hea-

dey) contando aos espartanos a histórica Batalha de 
Maratona. neste enfretamento épico entre atenienses 
e persas, o general themistokles (sullivan staple-
ton) mata o rei persa com uma flechada. Segundo 
Gorgo este foi um erro: ele deveria ter matado o filho 
do rei, Xerxes (rodrigo santoro), um jovem normal 
à época.

Antes de dar o último suspiro, o rei persa diz ao fi-
lho que só um deus pode derrotar os gregos. a ambi-
ciosa artemisia (eva green) ouve a palavras do mo-
narca moribundo e convence Xerxes a passar por um 
ritual que o transforma no gigante deus da guerra que 

conhecemos no primeiro longa. essa introdução nos 
leva a pensar que Xerxes será o personagem central 
da trama, mas não é o que acontece. daí em dian-
te o filme se concentra mesmo na guerra naval entre 
themistokles e artemisia. o que segue são muitas 
cenas de batalha pontuadas por inúmeros momentos 
em slow-motion e sangue digital jorrando pra todo 
lado.  por outro lado, para os que acham que uma 
boa trama ainda é a base de um filme – pensamento 
um tanto démodé hoje em dia – é melhor não perder 
seu tempo.

Há um tipo com 2 metros e 19 e 314 quilos de peso, 
entra num café em que estava um grupo de amigos e 
pergunta: -Quem aqui é o Ramalho? E estava um gajo 
pequenino, muito magrinho e diz: -Sou eu, porquê?
Levou uma tareia que o ia matando.
Quando o outro se foi embora, estava o pequenino 

todo escavacado a rir-se debaixo da mesa.
Diz aquela malta: -Então ele ia te matando e ainda te 

ris?
-É que eu enganei-me, que eu não sou quem o gajo 

estava á procura!

O professor de Matemática levanta uma folha de papel 
em uma das mãos e pergunta para Joãozinho: - Se eu 
dividir essa folha de papel em quatro pedaços, Joãozi-
nho, com o que eu fico? - Quatro quartos, professor! - E 
se eu dividir em oito pedaços? - Oito oitavos, professor! 
- E se eu dividir em cem pedaços? - Papel picado, pro-
fessor!

Um homem apresenta-se com um lenço atado, dan-
do a volta por cima da cabeça e por baixo do queixo, 
apertado. - O que é isso, pá? - Pergunta-lhe um amigo 
- Dói-te a cabeça? Os dentes? Ou foi algum desastre? - 
Nada disso. Morreu a minha sogra. - Então?... Morreu-te 
a sogra... e porque é que trazes os queixos amarrados? 
- É para não me rir!!!

Na escola: - Que sabes tu dos químicos do Século 
XVII, meu menino? - Bem ... Sei ... Sei ... Que estão 
todos mortos ?!?

Verbo DEVOLVER no presente: Eu devolvo Tu de mini 
Ele de triciclo

A suA
televisão!
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COORDENADO POR JOSé PEREiRA

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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guerrA Junqueiro

Abílio Manuel de guerra junqueiro, notável poe-
ta, nasceu em Freixo de espada-à-cinta, em 15 

de setembro de 1850. assinou os seus escritos sim-
plesmente com os dois apelidos: guerra junqueiro. 
Ficando sem mãe aos 3 anos fez os seus estudos se-
cundários no porto e matriculou-se em coimbra, em 
direito, onde veio a formar-se em 1873. em coimbra 
ainda conviveu com parte da geração que acompa-
nhava antero de Quental. Mais tarde foi companheiro 
de lutas e amigo da maioria desses mesmos homens, 
que constituem uma das mais brilhantes gerações de 
intelectuais e escritores que formam a história das 

ideias e da literatura portuguesa.
parlamentar em 1878, guerra junqueiro militou 

no partido. progressista. desde o ultimato inglês 
de 1890, mas particularmente depois da publicação 
de pátria, adere ao partido republicano. depois de 
1910 e nomeado ministro de portugal em Berna; suí-
ça (1911-1914).
guerra junqueiro atingiu uma enorme popularida-

de, conhecendo a glória e a adoração dos seus leito-
res e ainda o aplauso e o louvor unânime da crítica 
do seu tempo, podendo dizer-se que poeta nenhum 
da sua época foi tão festejado e elogiado. sampaio 
Bruno disse que era o maior poeta da contempora-
neidade. Teixeira de Pascoaes afirmou que nas sátiras 
foi maior que juvenal. Foi comum a opinião, entre 
homens de letras, que ele era o primeiro poeta latino 
depois de Vítor Hugo.

a pátria e os simples eram, na opinião do autor, 
os seus melhores livros: “No período em que os fiz 
a minha inspiração tinha tal facilidade, exuberância 
e profundeza, que eu poderia fazer quanto quisesse. 
entre escrever a pátria e escrever o poema Liberta-
do — poema que não cheguei a concluir — hesitei 
muito. Por fim decidi-me pela Pátria, que é a visão do 
momento histórico português sub specie aeternitatis. 
Toda a minha obra tem uma grande significação mo-
ral e aquele livro era o que eu devia naquele momen-
to a minha pátria (...) os simples, concebidos e reali-
zados em estilo popular, são uma obra de inspiração 
cientifica, onde não há um vocábulo cientifico, e um 
livro de Filosofia onde não aparece uma expressão de 

filósofo”. Era dotado de uma imaginação  fulgurante 
e de excecional facilidade  de expressão, ganhando 
em ênfase o que faltava, por vezes, de profundidade.
a sua obra vastíssima teve uma certa repercussão 

internacional. diz-nos Miguel de unamuno: “não 
é um engenho ibérico mais que português? a mim 
parece-me muitas vezes profundamente espanhol, 
sendo profundamente português...”.
os seus últimos dias foram inspirados por uma vaga 

religiosidade cristã, um tanto ao modo da de tols-
toi. no fundo da sua alma de aparente revolucioná-
rio, havia um grande anseio de “regresso ao lar” que 
se encontra nitidamente na introdução de a Velhice: 
“Minha mãe, minha mãe, ai que saudade imensa...”.
Guerra Junqueiro morreu em Lisboa, em 7 de 

julho de 1923.

doce primAverA
doce primavera

Que o tempo fizera
Bela e colorida
p’la sua beleza
É na natureza

a mais preferida.

doce primavera
tão breve quimera
como a mocidade
Que após a partida
deixa bem sentida
na alma a saudade.

romântica primavera
dos amantes sonhadores
Que perfuma a atmosfera

Ao dar vida e cor às flores.

primavera que a andorinha
ao ressurgir anuncia

com virtude de rainha
É dela simbologia !...

primavera é melodia
da vida feita canção

nos versos duma poesia
de suave inspiração.

primavera sempre doce
Que a alegria prolifera

ai que bom se a vida fosse
uma eterna primavera !...

Euclides Cavaco
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JORGE CORREiA

JOEL NETO

REGRESSO A CASA: UM DiáRiO AçORiANOpoluição AmbientAl

Paris tem vindo a sofrer as consequências de 
uma concentração inabitual de poluentes. 

Esta situação levou as autoridades locais a imple-
mentar regras específicas de circulação por forma 
a evitar a intensificação do problema. Estas regras 
consistem na circulação em dias alternados de 
viaturas com terminação da matrícula em núme-
ros pares e ímpares. 

sem dúvida que devemos respeitar e apoiar a pronta 
resposta das autoridades, contudo não podemos dei-
xar de realçar um aspeto que infelizmente tem feito 
parte das ações de sensibilização dos movimentos 
ambientalistas e similares no que toca a circulação 
automóvel nas grandes metrópoles: a diabolização 
dos utentes do automóvel e falta de alternativas! 
com certeza que os respeitáveis leitores mais sen-

síveis à proteção do ambiente franziram o sobrolho 
face a esta minha expressão, no entanto eu convido-
-os a seguirem o meu raciocínio. 
tive a oportunidade de viver em Lisboa um dos 

tão aclamados “dia mundial sem viaturas”, uma das 
primeiras iniciativas que visou sensibilizar e, diga-
mos claramente, experimentar o comportamento dos 
utentes limitando fortemente ou mesmo impossibili-
tando de todo o acesso por viaturas particulares nas 
cidades. 
na altura a esmagadora maioria dos utilizadores 

afetados tiraram férias, a restante minoria, com ou 
sem escolha, teve de se sujeitar à situação e proferia 
“cobras e lagartos” à ideia e seus mentores. 
resultado: no ano a seguir o número de cidades 

que participaram na ação diminuiu drasticamente, 
e as que participaram fizeram-no de forma simbóli-
ca. permitam-me que me apresente como defensor 
do ambiente, pois dele vivemos e claramente todo o 
gosto tiramos de viver num meio limpo, agradável e 
acolhedor. claramente nenhuma criatura e nenhum 
vegetal existe na natureza sem que exista uma in-
fluência recíproca. 
o Homem não escapa a isso: assim como exerce 

determinado impacto na natureza, esta exerce sobre 
nós! Se exercemos uma influência positiva, necessa-
riamente seremos recipientes de consequências posi-
tivas, e vice-versa. a natureza tem uma determinada 
capacidade de se renovar e consequentemente supor-
tar o impacto da existência de seres que vivem no seu 
seio, limite esse que deve ser respeitado. 
como então sensibilizar e educar as pessoas nesse 

sentido? será que é criando transtornos nas suas vi-
das? ou tornando “demoníaca” a utilização do au-
tomóvel, ostracizando os seus utilizadores? como 
analogia, será que atraímos crianças a comer vegetais 
simplesmente pela violência da nossa autoridade, ou 
contornando os aspetos negativos tornando-os mais 
atraentes? esta é a verdadeira falta nestas situações, 
como a que se vive em paris e noutras cidades no 
Mundo. 
devemos implementar planos que permitam desen-

volver a mobilidade de uma forma sustentada, em 
vez de penalizarmos aqueles que por ventura, e não 
são tão poucos quanto isso, vivem nos arredores das 
metrópoles porque não conseguem atingir os valores 
exorbitantes do imobiliário nos centros urbanos. 
O Desenvolvimento Urbano tem vindo a desen-

volver-se quanto a mim quase de forma nula neste 
aspeto. Não se prevê as necessidades dos habitan-
tes e dá-se prioridade ao desenvolvimento imobi-
liário e consequentemente ao lucro fácil. Existe 
assim uma responsabilidade das autoridades lo-
cais, e dos ambientalistas, pois se respondemos ao 
interesse que intelectualmente e sentimentalmen-
te abraçamos, aos mesmo tempo não devemos fus-
tigar famílias com mais imposições sem lhes dar 
alternativas.

não tArdA dorme nA minHA cAmA

TERRA CHã, 27 DE JANEiRO DE 2014
Vocês não estão a perceber: as praxes já são proibidas. 

tudo o que é proibível nas praxes (o assédio, a coação, 
a injúria...) já é proibido. era o que faltava vir agora o 
estado e proibir-nos de mais uma coisa ainda, ademais 
se praticada de mútuo acordo. as universidades, sim, 
deveriam proscrever tais manifestações dos seus perí-
metros. o resto é apenas cumprimento da lei. e isso, 
muito mais do que da fiscalização, depende da educa-
ção. das escolas. das famílias. das comunidades. da 
cultura. a grande gaita das praxes, e do modo como nos 
últimos anos triplicaram a violência, é que elas são ex-
pressão do mesmo problema que se encontra por detrás 
da alienação dos jogos-de-vídeo, dos cultos satânicos, 
dos suicídios e dessa nova mania dos adolescentes para 
se filmarem a fazer sexo e porem-no na Internet. Estes 
gaiatos não estão a caminho da lado nenhum. simples-
mente isso: não estão a caminho de lado nenhum.
por outro lado, é desconcertante perceber que há nes-

te momento milhares de portugueses licenciados com 
saudades do tempo das praxes. “eu gostei da minha”, 
dizem, com os olhinhos piscando. sentiram-se integra-
dos, parte de alguma coisa maior do que eles, jovens e 
frescos e inteligentes e dignos. não deixo de estar soli-
dário: o facto de a vida adulta lhes ter roubado tudo isso 
constitui efectivamente uma injustiça.

TERRA CHã, 28 DE JANEiRO DE 2014
todas as semanas, agora, me pedem um prefácio para, 

uma leitura crítica de ou até uma palavrinha nos jor-
nais por um livro com a chancela de uma auto-intitulada 
chiado editora. “surgiu-me esta oportunidade”, diz o 
jovem escritor, às vezes das ilhas e às vezes do conti-
nente – e eu, mesmo barafustando, faço o que posso. 
Mas não deixo de tentar explicar-lhe que está a ser ilu-
dido. uma editora é uma empresa que faz selecção de 
edições, que faz edição e revisão de textos, que faz a 
divulgação do trabalho e candidata o livro a prémios 
e promove o seu autor. sem isso não há editora e sem 
editora também não há propriamente um livro: há uma 
impressão, que até podia ser feita na casa de fotocópias 
da esquina.
e a chiado editora, fazendo-o talvez com pinto da 

costa ou edson athayde, não faz nada disso com estes 
jovens escritores a quem proporciona “a oportunidade”. 
ou quase nada.
de resto, nem sequer é bom negócio, aquilo que lhes 

impinge. Mil e quinhentos euros por cento e cinquenta 
exemplares em mau papel, com má tinta, sem editing ou 
copying e com (enquanto gloriosos argumentos nego-
ciais, isto é) uma “distribuição nacional” cómica, dois 
press-releases obscuros, que os jornalistas apagam sem 
ler, e um lançamento sombrio numa loja Fnac vazia 
às três da tarde de uma quarta-feira – nada disso é bom 
negócio para um autor, embora seja um maravilhoso ne-
gócio para uma impressora.
pelo amor de deus, opúsculos a dez euros a unidade? 

Meus queridos, se têm mesmo de pagar para editar os 
vossos livros, então encontram melhor a um terço do 
preço. isto é tudo menos uma oportunidade. e, daqui 
a dois meses, quando acharem que o mundo editorial é 
todo tão incompetente e frívolo e peseteiro e fundamen-
talmente inútil como os vossos actuais interlocutores, 
vão adquirir um trauma tal que ficam cinco anos sem 
escrever, a acumular ressentimentos antes do tempo.
para mais, caramba: vocês estão na idade de queimar 

etapas. É preciso aprender a fazê-lo. pergunta-vos um 
tipo que cometeu todos os erros, se aventurou a todas 
as precipitações e, no essencial, perdeu dez anos da sua 
vida a escrever bilhetinhos à mulher-a-dias: vocês têm 
mesmo de publicar o vosso blog em livro?

TERRA CHã, 29 DE JANEiRO DE 2014
Penso que posso ser definitivo nisto: nenhum de nós, 

aqueles que escrevem ou já escreveram sobre desporto, 
sabe verdadeiramente o que é escrever sobre desporto 
até ler um texto de Foster Wallace sobre Federer. creio 
que “a Vida secreta de Walter Mitty”, mesmo sendo 
tão claramente negligenciado agora, será um dia recu-
perado. ele também é uma denúncia da infantilização 
do público adulto. estou a precisar urgentemente de 
forjar uma peripeteia. já que o texto não se desenrascou 
sozinho, isto é. da série paLaVras Que eu pre-
cisaVa Que eXistisseM e Fica deMasiado 
CONSPÍCUO INVENTAR. Anfitrialização.

TERRA CHã, 30 DE JANEiRO DE 2014
o Melville andava há meses a tentar enforcar-se no 

canil que lhe fiz na garagem. Todas as semanas eu re-
forçava a estrutura e todas as semanas ele encontrava 
uma nova maneira de se pendurar pelo pescoço. come-
çava a fazer-me lembrar a luta do ano passado contra 
os coelhos que me comiam a horta. nem a castração 
resolveu o problema. de modo que, após a enésima 
visita ao veterinário para tratamento de escoriações e 
prescrição de anti-inflamatórios, decidi empreender na 
medida radical. “esta noite vais dormir na rua e passar 
a ganhar o teu como cão de guarda”, disse-lhe ontem. a 
seguir, só em casa – e em casa parece-me sempre haver 
muitos mais inconvenientes do que vantagens, desde 
logo porque de vez em quando tenho de viajar e não 
quero que se mate por inanição. E então ele lá ficou: 
ganindo a noite toda, atirando-se contra a porta, arra-
nhando as janelas a que, sinceramente, nem quero saber 
como conseguiu chegar. pusemos tampões nos ouvidos 
e, mesmo assim, não pregámos olho. ou melhor: a certa 
altura, pregámos, sim. e esta manhã, quando fomos à 
procura dele, estava de facto na sua casota, mas cheio 
de escoriações - e de tal modo exausto que no momento 
em que escrevo, meio-dia e vinte, ainda só se levantou 
para comer. durante a noite, venceu a vedação, fugiu 
para o jardim e andou pela mata, pela horta e até pelo 
curral do porco, derrubando cancelas e abrindo portões 
e marcando território um pouco por toda a parte. Mas 
voltou. Voltou e – o desespero tem destas coisas – tudo 
está bem quando acaba bem. portanto, Melville ganhou, 
enfim, o seu primeiro emprego. Agora quero ver quem 
se aproxima desta casa, com tal fera deitada na soleira 
da porta, na sua vigília disfarçada de soneca.
estás acordado, não estás, cão?
cão?
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HéLiO BERNARDO LOPES

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966
4242, boul. st-laurent, suite 204

montréal, Qué., H2w 1z3

Alain Côté O.D.

CRóNiCA JURiDiCA

ME. ELiZABETH DA SiLVA, NOTáRiA 
TEL: 514.481.4678
ESCRiTóRiO EM LAVAL E BLAiNViLLE.

o mAndAto de incApAcidAde

O mandato de incapacidade não é um testa-
mento: pode não ser tão conhecido mas tem a 

mesma importância.
Quem precisa de um mandato de incapacidade? to-

dos nós precisamos, não importa a idade.
uma procuração é um documento que dá a possi-

bilidade a uma pessoa de ser representada por uma 
outra a partir do dia da assinatura. esta procuração 
pode ser geral ou específica. 
um mandato é um documento que dá a possibilida-

de a uma pessoa de nomear alguém de confiança para 
a representar se ela ficar incapaz segundo a idade, 
acidente ou doença. esta incapacidade pode ser total 
ou parcial, permanente ou temporária. uma evalua-
ção medical, psicosocial, deve ser feita pelo notário 
para confirmar a sua incapacidade.
um mandato é um documento onde uma pessoa no-

meia uma outra  para o seguinte:
1-administrar todos os seus bens. Vai da simples 

administração como depositar nas contas bancarias, 
retirar, pagar faturas, impostos, aceitar sucessões até 
vender móveis e imóveis, obter empréstimos para a 
pessoa incapaz em caso de necessidade sem outra au-
torização. 
2-tomar todas as decisões relativas a saúde da pes-

soa incapaz sem exceção (por exemplo: se for neces-
sário de operar, fazer tratamentos de quimoterapia ou 
outros.
É certo que é preciso ter uma grande confiança, mas 

sem este documento, vai estar submisso ao regime 
governamental da ‘curateLa pÚBLica’ onde há 
um controle governamental. o governo considerá 
que se a pessoa não tem este documento, ela não tem 
uma pessoa de confiança para se ocupar dela, o go-
verno vai agir para a proteger.

o mandato dá a possibilidade à pessoa de escolher  
outra que vai se ocupar dela e administrar os seus 
bens. se não tiver mandato, o notário  vai reunir um 
conselho de família constituído de pelo menos 5 pes-
soas  que vão decidir de quem vai se ocupar da pessoa 
incapaz. pode não ser a pessoa de sua escolha e ela 
vai ter que prestar contas a um empregado do gover-

no todos anos. Todas as despesas vão ser verificadas . 
Vai ser muito difícil vender uma propriedade porque 

o governo controla as condições.
não deixe estas responsabilidades e problemas aos 

seus familiares, organize a sua vida.
um mandato de incapacidade faz poupar dinheiro, 

tempo e problemas aos familiares. não espere, a vos-
sa vida é muito frágil.
Para mais informações contacte ME Elizabeth 

da Silva, notaria; Telefone (514) 481-4678
Escritório em Laval e Blainville. 
Deslocamo-nos ao domicilio.

que é Feito do ps?

Nos termos noticiados pela imprensa desta pas-
sada quarta-feira, o Presidente Cavaco Silva 

terá promulgado o mais recente Orçamento Reti-
ficativo que tinha em apreciação, o que, nos ter-
mos do seu prefácio recente, até se compreende 
com toda a naturalidade.
do mesmo modo, também se compreende igual-

mente bem a atitude do pcp e de Bloco de esquerda 
que ontem mesmo anunciaram ir avançar brevemente 
com o pedido de fiscalização sucessiva da constitu-
cionalidade do referido Orçamento Retificativo. É o 
que os portugueses esperam dos seus representan-
tes na assembleia da república, como por igual de 
quantos possam solicitar uma tal apreciação ao tri-
bunal constitucional.
em contrapartida, não pode deixar de causar algu-

ma estranheza a moleza com que a liderança do ps 
vem reagindo às mil e uma diatribes operadas pela 
política da atual Maioria-governo-presidente. cla-
ro que não é caso inédito, para o que basta recordar 
o primeiro recurso de deputados corajosos do ps – 
acompanhando, então, a iniciativa dos de outros par-
tidos...– logo no primeiro caso de objetivas inconsti-
tucionalidades.
a grande verdade é que, a pouco e pouco, o ps 

lá se vai colocando em posição de cedência à atual 
Maioria-Governo-Presidente. Isso mesmo foi, afinal, 
o que assegurou ontem antónio galamba, ao garantir 
que o ps está disponível para discutir com o gover-

no o documento de estratégia orçamental, mas não 
para chegar a consenso para mais cortes na saúde e 
educação.
claro que se trata de vulgar conversa da treta, uma 

vez que o que acabará por ter lugar será, precisamen-
te, mais cortes na saúde e na educação, para lá do 
desmantelamento da segurança social pública. de-
pois, os partidos da atual Maioria saberão potenciar 
as aparências resultantes do tal inútil diálogo com o 
ps.
o problema do consenso é, digamos assim, o invó-

lucro da questão, porque o real conteúdo é a destrui-
ção do estado social, realidade a que o ps, como 
mais uma vez se pode ver, ignora, acabando por ir 
dialogar e, por aí, dar o seu mais cabal flanco.
claro que as políticas do governo falharam e que a 

receita do governo não cumpriu efeitos, como disse 
antónio galamba, que também garantiu que o seu 
partido defende rigor nas contas públicas mas acom-
panhado de políticas de crescimento da economia e 
do emprego. e se é verdade que o caminho do ps te-
ria implicado menos sacrifícios para os portugueses, 
uma outra grande verdade é que estes esperam do ps, 
se vier a governar, que reponha o que foi injustamen-
te retirado a tantos portugueses. isso sim, é o que os 
portugueses querem ouvir do ps, e muito pouco se 
ainda consegue deixar-se cair na esparrela de inúteis 
diálogos, de pronto utilizados depois contra o próprio 
ps.
Mas há um ponto que permite alguma compreen-

são para mais esta casca de banana pisada pelos 
dirigentes do PS, e que é o facto da História do 
PS, durante a atual iii República, ter sido sempre 
deste tipo: a direita grita, o PS cede.

o nosso
Homem no Fmi
Miguel Relvas reapareceu, sacudindo poeira 

e teias de aranha, para integrar um órgão 
do PSD. Tive pena que o regresso não tivesse sido 
acompanhado por música porque, a fazer fé em 
certo videoclip do Michael Jackson, os mortos-
-vivos dançam todos muito bem.
o grande erro das pessoas que dizem falar com os 

mortos é o aparente sucesso da comunicação. eu te-
nho muita dificuldade em falar com os vivos, em per-
ceber o que dizem, em fazer-me entender. 
no entanto, a comunicação com os mortos faz-se 

sempre sem problemas. 
não há equívocos, mal-entendidos, pequenas im-

precisões. 
nenhum morto diz: “não me recordo”, “pode re-

petir a pergunta?”, “desculpe, enganei-me, não era 
bem isso que eu queria dizer.” o leitor de jornais tem 
experiências de comunicação muito mais estranhas 
e até misteriosas. ainda esta semana me aconteceu. 
primeiro, ouvi uma voz do além. Vítor gaspar, que 
eu julgava já não estar entre nós, deu uma entrevista 
em que dizia: “É insultuoso ser considerado o quar-
to elemento da troika.” dias depois, apareceu uma 
notícia intitulada: “Gaspar confirmado em alto cargo 
do FMi”. É possível achar insultuoso ser considerado 
um elemento da troika enquanto se integra um orga-
nismo da troika? talvez. nada me impede de achar 
insultuoso que me chamem palhaço quando estiver 
no palco, com o nariz vermelho, sapatos muito gran-
des e uma flor na lapela que esguicha água. Resta es-
perar que gaspar possa fazer por nós, junto do FMi, 
apenas metade do que fez pelo FMi junto de nós.
Mais ou menos na mesma altura, Miguel relvas 

reapareceu também, sacudindo poeira e teias de ara-
nha, para integrar um órgão do psd. tive pena que 
o regresso não tivesse sido acompanhado por músi-
ca porque, a fazer fé em certo videoclip do Michael 
jackson, os mortos-vivos dançam todos muito bem. 
após o ressurgimento de relvas, a imprensa voltou a 
registar fenómenos estranhos: os comentadores dis-
seram não compreender o mistério de relvas ter sido 
convidado para voltar à política; relvas disse que ia 
explicar aos comentadores o mistério de ter aceitado 
o convite. 
Não sei se a confusão ficou clara. Relvas não precisa 

de explicar porque é que aceita convites. já sabemos 
que os aceita quase todos. Misterioso é o facto de ele 
continuar a ter convites para aceitar. Foi por isso que 
tomei nota de mais este caso de falhas de comunica-
ção entre pessoas relativamente vivas.
Antes de tudo isto, já Jorge Coelho tinha apare-

cido no PS. Tinha saído do Governo na sequência 
da queda da ponte de Entre-os-Rios, “para que a 
culpa não morresse solteira”. Entretanto, a culpa, 
após o matrimónio de conveniência com Coelho, 
deve ter falecido, e o antigo ministro foi CEO da 
Mota-Engil já viúvo da culpa. Até porque seria 
estranho que um homem casado com a culpa por 
um episódio de desmoronamento de uma constru-
ção fosse comandar uma empresa de construções. 
Coelho, Relvas e Gaspar, cada um à sua maneira, 
casaram todos com a culpa. Mas foram casamen-
tos breves, e os divórcios muito amigáveis.

RiCARDO ARAúJO PEREiRA
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um Ano de pontiFicAdo: “vAi, FrAncisco,
e repArA A minHA cAsA em ruínAs”
Num ano, a igreja começou a mudar. Francisco 

mudou a forma de ser Papa. Colocou o Evange-
lho acima da doutrina. é um homem vindo do Sul, o 
que traduz uma viragem geopolítica.
Foi há um ano, pouco depois das 20h30. Houve o 

fumo branco. o cardeal tauran pronunciou o Habe-
mus papam. um homem de túnica branca, jorge Ma-
rio Bergoglio, agora Francisco, avançou e saudou os 
fiéis: “Fratelli e sorelle, buona sera.” (Irmãos e irmãs, 
boa noite.) estas cinco palavras começaram a mudar a 
igreja católica. a multidão concentrada na praça de s. 
pedro percebeu e rendeu-se. “nunca se vira um papa 
tornar-se tão popular em tão poucos minutos”, resumiu 
odon Vallet, historiador das religiões.
Bastaram 24 horas para que a imprensa o definis-

se como “um papa de gestos” – gestos humildes que 
“prenunciam mudanças revolucionárias”. Francisco 
despoja-se da pompa. reduz ao mínimo as insígnias 
pontifícias. recusa viver “no palácio”. Muda a forma 
de ser papa. Veste a pele de pastor, “próximo das pes-
soas como joão XXiii” – o “bom papa joão”. a escolha 

do nome fez evocar o apelo que em 1205 mudou a vida 
do poverello de assis: “Vai, Francisco, e repara a minha 
casa em ruínas.” escreveu a revista time quando, em 
dezembro, o elegeu a personalidade do ano: “o que tor-
na este papa tão importante é a rapidez com que captou 
a esperança dos milhões de pessoas que haviam perdido 
toda a esperança na igreja.” ou, na expressão de enzo 
Bianchi, um monge leigo italiano, despertou nos católi-
cos “o sonho de que uma outra igreja é possível”.
POPULAR URBi ET ORBE
“Quanto desejaria uma igreja pobre e para os pobres”, 

disse a 16 de Março, três dias depois da eleição. a sua 
primeira viagem apostólica, em julho, foi à ilha de 
Lampedusa, onde desembarcam milhares de imigran-
tes. Foi “chorar os mortos que ninguém chora”. disse 
o historiador católico alberto Melloni que a homilia de 
Lampedusa foi “a homilia programática do pontifica-
do”. não tocou só os católicos, mas quase todo o mun-
do. a sua popularidade, a começar pelas redes sociais, 
é enorme. não apenas nos países do sul. É aplaudido 
nos países ricos, que acusa de egoísmo. interroga-se um 
jornalista: “por que mistério o líder espiritual de uma re-
ligião em perda de velocidade suscita uma tal unanimi-
dade em tantas regiões do mundo?” a que necessidade 
histórica ou inquietação humana responde? É mais fácil 
constatar do que responder. o carisma não basta.
alguns pensam que ele está a dessacralizar a função 

do papa, tornando-se demasiado próximo, uma “pessoa 
normal” como diz. Mas — e esse é o paradoxo — ao 
fazê-lo está a fortalecer a instituição.
nunca se vira um papa tornar-se tão popular em tão 

poucos minutos, na praça de são pedro. no dia se-

guinte, a imprensa definia-o como “um Papa de gestos 
humildes que prenunciam mudanças revolucionárias.” 
depois da exortação apostólica a alegria do evan-
gelho, publicada em novembro e olhada por muitos 
como um libelo anticapitalista, o Financial times ho-
menageou-o em editorial. “primeiro, há a sua modés-
tia pessoal. numa era em que muitos estão profunda-
mente preocupados com a vaidade das celebridades e a 
riqueza dos plutocratas, o papa tornou-se rapidamente 
no símbolo global da compaixão e da humildade. (…) 
Muitos políticos conservadores discordarão da sua crí-
tica ao ‘capitalismo sem freio’. Mas ele exprime as suas 
preocupações e ansiedades com uma sinceridade e uma 
autenticidade que nenhum outro líder mundial conse-
gue igualar.” o jornalista eugenio scalfari, agnóstico e 
laicista, fundador do La repubblica, escrevia em Feve-
reiro com o seu peculiar exagero: “roma voltou a ser 
a capital do mundo. não é a itália, mas roma, a cida-
de do papa Francisco, que é o centro do mundo; não 
Washington, não Brasília, não Moscovo, não tóquio, 
mas roma. não acontecia há dois mil anos, mas agora 

é assim.”
UM HOMEM DO NOVO MUNDO
“Francisco é um homem do novo Mundo”, frisa Mas-

simo Franco. “Vem da argentina, que é o extremo oci-
dente, e é um ‘padre urbano’, o primeiro pontífice filho 
de uma megalópole, Buenos aires, com 15 milhões de 
habitantes, que viveu antecipadamente os problemas 
com que hoje se debatem a igreja católica e o mundo 
globalizado.” Mas não é só um padre argentino, jesuíta e 
“global”. o ponto crucial é ser “um estrangeiro à menta-
lidade da cúria romana e eleito depois do trauma da re-
núncia de Bento XVi. a sua tarefa é desmantelar a corte 
pontifícia e uma nomenklatura eclesiástica frequente-
mente virada para si mesma”. o papado desloca-se para 
o sul. em 1910, viviam na europa 65% dos católicos de 
todo o mundo. Hoje, são apenas 24%. de resto, o catoli-
cismo europeu resiste mal à secularização e à crescente 
indiferença religiosa. esta foi uma das preocupações 
centrais de Bento XVi. a europa pode continuar a ser 
uma grande preocupação da igreja, mas deixou de ser o 
seu centro de gravidade. a reestruturação que está a ser 
operada por Francisco não deixa dúvidas. “o que era 
periferia de excêntrico torna-se central. É também uma 
“revolução geopolítica” — assinala Franco. Significa 
ainda a “exportação de uma visão radicalmente nova do 
catolicismo para o coração da roma papal”.
OS DOiS PAPAS
Quando Bento XVi resignou ao cargo, escreveu o va-

ticanista sandro Magister: “ao anunciar a sua demis-
são, Ratzinger modifica conscientemente a figura dos 
papas futuros. doravante não haverá mais papas obriga-
toriamente vitalícios, mas pontífices com um mandato 

limitado ao período em que sejam capazes de exercer a 
sua função. É uma profunda mudança.” o teólogo Vito 
Mancuso ia mais longe: “o gesto de ratzinger, que é o 
gesto do homem que já não consegue ser Bento XVi, 
poderá ser o gesto que mudará o papado. depois do 
que aconteceu, o papa não pode continuar a ser um mo-
narca infalível (…), deve tornar-se o intérprete de uma 
viragem no sentido colegial.” os dois papas têm uma 
história diferente. Lembra o vaticanólogo Henri tincq: 
“tanto o alemão ratzinger como o polaco Karol Wo-
jtyla sofreram a provação dos totalitarismos — o nazis-
mo e o comunismo — que alimentaram neles uma visão 
trágica da História, ligando a perda da razão, a morte 
de deus e a aniquilação do Homem. em auschwitz ou 
no gulag.” por isso os atormentou o “relativismo cultu-
ral” na europa e a emergência da “primeira civilização 
ateia”, de que tanto falou o checo Vaclav Havel, em que 
o homem perde a dimensão da espiritualidade e o sen-
tido da transcendência.  Francisco vem do “outro mun-
do”, onde “a religião é popular, devocional, activa”. 
testemunha os problemas da globalização. É diferente 
o modo como aborda os desafios do mundo moderno. 
prometeu falar da europa um dia destes.
MORAL E DOUTRiNA
a primeira preocupação de Francisco é recentrar o 

catolicismo na mensagem evangélica e romper com “a 
igreja dos interditos”. defende a liberdade de consciên-
cia e adverte os padres: “a igreja não é uma alfândega e 
há lá lugar para todos com a sua vida difícil.”
este foi um dos pontos que maior ressonância teve no 

ocidente. o papa diz que não pode estar sempre a falar 
no aborto, no casamento gay ou nos métodos contra-
ceptivos. Quanto aos homossexuais, lançou uma tirada 
que correu mundo: “Quem sou eu para os julgar?” Quer 
resolver o problema dos católicos recasados. Mas recu-
sa as “soluções casuísticas”. propõe um “debate aberto” 
sobre a família. será este o tema do sínodo extraordiná-
rio dos bispos que decorrerá em outubro, em roma. o 
papa não tocou em nenhum ponto da doutrina. espera-
-se dele uma igreja mais aberta, mas não um liberalismo 
doutrinal. apoiou o movimento dos católicos franceses 
contra as leis do aborto e do “casamento para todos”. o 
aborto? “trata-se de uma questão de coerência interna 
da nossa mensagem e não devem esperar que a igreja 
mude de posição.” recusa-se a condenar as pessoas, o 
que é muito diferente. a sua atitude é distinta das de 
joão paulo ou Bento. estes – diz Henri tincq – denun-
ciavam a permissividade moral, a modernidade que 
substitui deus pelo homem ou a “ditadura do relativis-
mo”. Francisco quer mudar os termos do debate. diz: 
“as lamentações que denunciam um mundo bárbaro 
acabam por provocar dentro da igreja desejos de ordem, 
entendida como pura conservação, ou uma reacção de 
defesa.” não aceita que a igreja se feche, exige que saia 
para fora com vocação missionária — pregar os valo-
res evangélicos. sublinhou Francisco que ensinamentos 
dogmáticos e ensinamentos os morais não são equiva-
lentes: “devemos encontrar um novo equilíbrio, senão 
o edifício moral da igreja corre o risco de se desmoronar 
como um baralho de cartas.” não renuncia aos dogmas, 
mas recusa que eles se tornem uma “obsessão”.
AS REFORMAS DA iGREJA
estamos muito longe de poder fazer um balanço das 

reformas que, no essencial, estão em fase de projecto e 
que, de resto, demorarão anos. Mas os sinais estão da-
dos e a reforma da cúria está em andamento. durante 
um ano, de forma doce, Francisco demoliu hábitos com 
uma marcha de bulldozzer. são muitos os temas, como 
a restauração da colegialidade ou a ascensão das mulhe-
res aos cargos de decisão — “a outra metade do mundo 
não pode continuar a ser excluída”. e, entretanto, re-
pensar a função pontifícia. ou acabar com o “clericalis-
mo” e com a igreja fechada em si mesma. o debate será 
duro. a igreja não é monolítica. nem o papa pode tudo. 
para lá dos conservadores dogmáticos, muitos aceitam 
que “tudo mude para que tudo fique na mesma”.
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mAjor leAgue Soccer (uSA)

P Equipa J V E D GM  GS P

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

grupo eSte

P Equipa J V E D GM  GS P

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

grupo oeSte

chivas usA 1-1 vancouver w.
portland t. 1-1 chicago fire
sporting Kc 1-1 fc Dallas
Houston D. 1-0 Impact m.
seattle s. 1-2 toronto fc

philadelphia u. 1-0 NE revolution
Ny red bulls 1-1 colorado r.

reSultAdoS
sábADO, 22 mArÇO DE 2014
14:00 New England-vancouver
16:00 real salt lake-los Angeles
16:00 montreal-seattle
16:30 toronto fc-D.c.
18:00 colorado-portland Dick’s 
18:00 columbus-philadelphia 
20:30 fc Dallas-chivas usA
20:30 Kansas city-san jose

DOmINgO, 23 mArÇO DE 2014
15:00 chicago-New york

3ª jornAdA

impActo perde nA AberturA do cAmpeonAto

O impacto de Montreal, perdeu no seu primei-
ro jogo do campeonato, no último sábado, 

frente ao FC Dallas por 3-2. O desafio era grande 
para começar 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 minutos, depois de um cruzamen-
to da direita de justin Mapp. Mas, o empate não tar-
dou, 5 minutos depois Fabian castillo igualou para 
os texanos. num lance que deixa muitas dúvidas, 
a bola terá tocado no braço de Blas perez, antes de 
aterrar nos pés de castillo. alguns minutos depois, 
este mesmo perez vai dar vantagem ao dallas, na 
marcação de um penalti, depois de uma falta duvi-

dosa, 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 brasileiro Felipe. este mesmo 
Felipe, dispõe de uma excelente 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 FiCA PARA A PRóXiMA
o impacto voltou a perder no seu segungo jogo da 

época, desta vez por escassos 1-0 em Houston. o 
jogo começou com uma grande oportunidade para 
andrew Wenger logo aos 3 minutos. a cinco minu-
tos do intervalo, Will Bruin desfez o empate e com 
a bola a desviar em eric Miller marcou o unico golo 
do encontro. desta vez não foi a defesa quem impe-
diu o clube de vencer, mas a falta de oportunismo 
dos dienteiros. tanto andrew Wenger como Felipe 
tiveram excelentes oportunidades de golo mas nao 
concretizaram. ainda sem a presença de Marco di 
Vaio e andrés romero suspensos para mais um jogo. 
so poderão jogar no dia 29 de Março frente ao union 
de Filadélfia. 
REGRESSO A CASA
o impacto volta para Montreal com 0 pontos e duas 

derrotas no texas. o impacto prepara agora o seu 
primeiro jogo caseiro dianto dos seattle sounders no 
próximo sábado às 16h no estádio olimpico. 

DANiEL LOUREiRO

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

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

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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1-FC Porto B 63 34 19 6 9 43 30
2-Moreirense 62 34 16 14 4 55 22
3-Penafiel	 60	 34	 15	 15	 4	 36	 19
4-Benfica	B	 60	 34	 17	 9	 8	 68	 42
5-Portimonense 58 34 17 7 10 48 36
6-Desp. Aves 54 34 15 9 10 31 25
7-Chaves 53 34 15 8 11 44 45
8-Sporting B 52 34 15 7 12 42 37
9-Tondela 51 34 14 9 11 35 29
10-Ac. Viseu 48 34 14 6 14 38 29
11-Farense 46 34 12 10 12 35 34
12-Beira-Mar 44 34 12 8 14 36 40
13-U. Madeira 43 34 12 7 15 42 39
14-Sp. Covilhã 42 34 12 6 16 31 40
15-Feirense 40 34 8 16 10 31 37
16-Marítimo B 40 34 11 7 16 28 39
17-SC Braga B 39 34 11 6 17 37 47
18-Leixões 37 34 10 7 17 36 47
19-Santa Clara 35 34 9 8 17 29 39
20-UD Oliveirense 35 34 9 8 17 43 63
21-Trofense 33 34 7 12 15 30 58
22-Atlético CP 29 34 6 11 17 25 46

  P J V E D GM GS

1-Benfica	 58	 23	 18	 4	 1	 44	 15
2-Sporting 51 23 15 6 2 43 16
3-FC Porto 46 23 14 4 5 43 18
4-Estoril Praia 42 23 12 6 5 35 22
5-Nacional 34 23 8 10 5 32 26
6-SC Braga 31 23 9 4 10 33 29
7-V. Guimarães 30 23 9 3 11 25 25
8-Marítimo 30 23 8 6 9 32 36
9-V. Setúbal 29 23 8 5 10 31 35
10-Académica 29 23 7 8 8 16 22
11-Rio Ave 27 23 7 6 10 18 24
12-Gil Vicente 25 23 7 4 12 21 32
13-Arouca 22 23 5 7 11 22 33
14-P. Ferreira 19 23 5 4 14 21 44
15-Belenenses 17 23 3 8 12 12 28
16-Olhanense 17 23 4 5 14 14 37

  P J V E D GM GS

Académica 1-1 sc braga
gil vicente 1-2 rio Ave

Estoril praia 1-0 marítimo
v. guimarães 1-2 p. ferreira
belenenses 1-3 v. setúbal

Arouca 2-0 Olhanense
sporting 1-0 fc porto
Nacional 2-4 Benfica

reSultAdoS

Benfica B 4-0 Sp. Covilhã
Trofense 1-7 Moreirense
FC Porto B 3-2 Ac. Viseu
Sporting B 0-0 U. Madeira

Portimonense 2-1 Marítimo B
Penafiel 3-1 Santa Clara
Leixões 0-1 Desp. Aves

Farense 1-2 Chaves
Atlético CP 0-0 Tondela

Beira-Mar 1-0 SC Braga B
UD Oliveirense 1-0 Feirense

reSultAdoS PróxImA jornAdA
Feirense FC Porto B 22/03  07:15
SC Braga B - Desp. Aves 22/03  13:30
Chaves - Sporting B 23/03  07:15
Santa Clara - Leixões 23/03  11:30
U. Madeira - Benfica B 23/03  11:30
Moreirense - Portimonense 23/03  12:00
Tondela - Trofense 23/03  12:00
Sp. Covilhã - Atlético CP 23/03  12:00
Ac. Viseu - Beira-Mar 23/03  12:00
Marítimo B - Penafiel 23/03  12:00
UD Oliveirense - Farense 23/03  12:00

* Hora de montreal

21/03  16:00 Rio Ave - SC Braga
22/03  13:00 V. Guimarães - Gil Vicente
22/03  15:00 Marítimo - Sporting 
23/03  11:00 Olhanense - Nacional
23/03  12:00 P. Ferreira - Arouca
23/03  14:00 Benfica - Académica
23/03  15:15 FC Porto - Belenenses
24/03  16:00 V. Setúbal - Estoril Praia

* Hora de montreal

23ª jornAdA

lIgA doS cAmPeÕeS

OItAvOs DE fINAl 1ª mão 2ª mão
Ludogorets Razgrad - Valencia 0-3  20/03  18:00
FC Basel - Red Bull Salzburg 0-0  20/03  20:05
FC Porto - Napoli 1-0  20/03  20:05
Sevilla - Real Betis 0-2  20/03  20:05
AZ Alkmaar - FK Anzhi 1-0  20/03  17:00
Juventus - Fiorentina 1-1  20/03  18:00
Tottenham - Benfica 1-3  20/03  18:00
Lyon - Plzen 4-1  20/03  18:00

ueFA euroPA leAgue

OItAvOs-DE-fINAl 1ª mão 2ª mão
Bayer Leverkusen - Paris SG    0-4    1-2
Man. City - Barcelona    0-2    1-2
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 - meIAS-FInAIS

tAçA dA lIgA

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

Rio ave 2-1 SC Braga | FC Porto vs Benfica adiado
MEiAS-FiNAiS

villAs-boAs vAi orientAr o zenit
André Villas-Boas será 

o novo treinador do 
Zenit, confirmaram os res-
ponsáveis do clube de São 
Petersburgo, através do site 
oficial. Os russos apontam 
que existe acordo com o trei-
nador português e que este 
assinará um contrato válido 
até 2016.
Villas-Boas vai ser apresen-

tado na próxima quinta-feira, 
dia 20 de março. o antigo trei-
nador do F.c. porto substitui 
sergey semak, que assumiu 
o comando técnico da equipa 
depois de Luciano spalletti ter 
sido demitido há uma semana.
o Zenit é segundo na liga 

russa a nove jogos do fim e 
precisa de recuperar pontos 
ao Lokomotiv Moscovo. na 

antepenúltima jornada, Villas-
-Boas leva o Zenit até à capi-
tal, precisamente para jogar 
em casa do Lokomotiv.

emoção Ao rubro nos oito estádios 
em que Houve Futebol nestA rondA
O equilíbrio foi a nota do-

minante em mais uma 
jornada da Liga portugue-
sa. A prova aproxima-se do 
seu final e fica marcada pe-
las emoções fortes em várias 
frentes, da luta pelo pódio à 
fuga desesperada dos últimos 
lugares da tabela classificati-
va.
Houve golos em todos os es-

tádios e incerteza no resultado 
até aos derradeiros momentos. 

Vantagens mínimas no marca-
dor, apenas quebradas no res-
telo (o V. setúbal marcou o ter-
ceiro ao minuto 86), em arouca 
(o 2-0 chegou no período de 
descontos) e na choupana (o 
2-4 apenas ao minuto 87). 
o campeonato está anima-

do, restam poucas dúvidas. a 
23ª jornada começou com um 
empate no estádio cidade de 
coimbra, entre académica e 
sp. Braga (1-1). o resultado 
parecia encaixar melhor na 
contabilidade dos homens de 
negro, mas jorge paixão não se 
pode queixar.
a académica de sérgio con-

ceição mantém o seu rumo 
tranquilo e o sporting de Braga 
aproveitou o ponto conquistado 
para ganhar vantagem sobre o 
Vitória de guimarães e o Ma-
rítimo, isolando-se na sexta po-
sição.
seguindo uma linha tempo-

ral, abre-se um parágrafo para 
a polémica vitória do rio ave 
na visita ao gil Vicente (1-2). 
Rúben Ribeiro justificou a con-
fiança de Nuno Espírito Santo 

e colocou a formação visitante 
em vantagem antes de dois cas-
tigos máximos, um para cada 
lado. Hugo Viera fez o empate, 
ukra garantiu a vitória ao cair 
do pano.
um pouco mais tarde, o es-

toril voltou a demonstrar a sua 
capacidade de superação. com 
várias baixas no onze, Marco 
silva agradeceu o momento de 
inspiração de joão pedro gal-
vão e a entreajuda do grupo 

após a expulsão de ruben Fer-
nandes, a caminho do intervalo.
o Marítimo não conseguiu 

anular a desvantagem no es-
tádio coimbra da Mota (1-0) 
e deixou o sp. Braga escapar. 
o Vitória de guimarães, na 
extensão de um ciclo negativo 
de resultados, foi pelo mesmo 
caminho. exibição pouco con-
seguida na receção ao paços de 
Ferreira.
jorge costa conseguiu tirar 

o paços da zona de despro-
moção, algo inédito na histó-
ria desta Liga 2013/14. andré 
andré inaugurou o marcador, 
Bebé fez o 1-1 e sérgio olivei-
ra chocou o público do estádio 
d. afonso Henriques com um 
pontapé soberbo a escassos mi-
nutos do final (1-2). A formação 
pacense ultrapassou Belenen-
ses e olhanense. os homens 
do restelo não demonstraram 
argumentos para travar um in-
teressante Vitória de setúbal. 
rafael Martins bisou na partida 
mas seria ricardo Horta a anu-
lar a resposta de tiago caeiro. 
cenário preocupante no em-

blema da cruz de cristo (1-3). 
o olhanense não está melhor, 
longe disso. em arouca, num 
jogo determinante para a fuga à 
zona de despromoção, o triunfo 
sorriu aos locais. roberto mar-
cou o primeiro de dois castigos 
máximos, com Lassad a selar 
a vitória em período de des-
contos, da mesma forma (2-0). 
também aqui houve espaço 
para polémica e protestos da 
formação visitante.
domingo à noite, hora de clás-

sico. o sporting a entrar me-
lhor e o Fc porto a respondeu 
com lances de bastante perigo-
so, surgindo ricardo Quares-
ma como o dragão com maior 
inspiração. o golo chegaria já 
na etapa complementar, num 
lance em que andré Martins 
apresenta uma posição irregu-
lar para servir islam slimani. o 
argelino voltou a demonstrar a 
sua eficácia: um cabeceamento 
perfeito a garantir a vitória leo-
nina (1-0).
Hélton abandonou o relvado 

com uma lesão grave – e de-
baixo de aplausos de muitos 
adeptos do sporting – e o pós-
-clássico ficou marcado por 
comentários sobre a arbitragem 
de pedro proença. a equipa de 
Leonardo jardim reforçou o 
segundo lugar, deixando o Fc 
porto a cinco pontos de distân-
cia.
o título está cada vez mais 

longe do dragão. jorge jesus 
disse que o resultado do clássi-
co era indiferente para o Ben-
fica mas a verdade é que a vi-
tória do sporting terá permitido 
aos encarnados deixar um dos 
rivais a uma distância irrecupe-
rável: 12 pontos.
candeias ainda deu uma dor 

de cabeça ao treinador do Ben-
fica, após um desvio de Luisão 
com o braço (contestado pelos 
visitantes). porém, o carrossel 
ofensivo das águias voltou a 
provocar estragos. Lima abriu 
caminho, rodrigo desenhou 
o cenário de reviravolta com 
um remate fantástico e garay 
aumentou a diferença a ainda 
antes do intervalo. djaniny as-
sustou mas garay apareceu de 
novo.   2-4 e candidatura refor-
çada na Madeira.
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 p j v E D
1-chelsea 66 30 20 6 4
2-liverpool 62 29 19 5 5
3-Arsenal 62 29 19 5 5
4-Man. City 60 27 19 3 5
5-Tottenham 53 30 16 5 9
6-Everton 51 28 14 9 5
7-Man. United 48 29 14 6 9
8-Southampton 45 30 12 9 9
9-Newcastle 43 29 13 4 12
10-Aston Villa 34 29 9 7 13
11-Stoke City 34 30 8 10 12
12-West Ham 31 29 8 7 14
13-Hull City 30 29 8 6 15
14-Swansea City 29 29 7 8 14
15-Norwich City 29 30 7 8 15
16-West Bromwich 28 29 5 13 11
17-Crystal Palace 28 29 8 4 17
18-Sunderland 25 27 6 7 14
19-Cardiff City 25 30 6 7 17
20-Fulham 24 30 7 3 20

Inglaterra
PremIer league

cAmpeonAtoS europeuS - clASSificAção

 p j v E D
1-real madrid 70 28 22 4 2
2-Atlético madrid 67 28 21 4 3
3-Barcelona 66 28 21 3 4
4-Athletic 52 28 15 7 6
5-Real Sociedad 46 28 13 7 8
6-Villarreal 45 28 13 6 9
7-Sevilla 44 28 12 8 8
8-Levante 36 28 9 9 10
9-Valencia 36 28 10 6 12
10-Espanyol 36 28 10 6 12
11-Celta de Vigo 33 28 9 6 13
12-Granada 31 28 9 4 15
13-Elche 30 28 7 9 12
14-Málaga 29 28 7 8 13
15-Osasuna 29 28 8 5 15
16-Rayo Vallecano 29 28 9 2 17
17-Getafe 28 28 7 7 14
18-Almería 26 28 7 5 16
19-Valladolid 26 28 5 11 12
20-Real Betis 19 28 4 7 17

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-paris sg 70 29 21 7 1
2-monaco 62 29 18 8 3
3-Lille 53 29 15 8 6
4-Saint-Étienne 48 29 14 6 9
5-Lyon 45 29 12 9 8
6-Marseille 44 29 12 8 9
7-Stade de Reims 43 29 11 10 8
8-Toulouse 42 29 11 9 9
9-Bordeaux 41 29 11 8 10
10-Nice 37 29 11 4 14
11-Bastia 37 29 10 7 12
12-Lorient 36 29 10 6 13
13-Guingamp 35 29 9 8 12
14-Montpellier 34 29 6 16 7
15-Nantes 33 29 9 6 14
16-Rennes 31 29 7 10 12
17-Évian TG 30 29 7 9 13
18-Valenciennes 28 29 7 7 15
19-Sochaux 25 29 6 7 16
20-AC Ajaccio 15 29 2 9 18

França
lIgue 1

 p j v E D
1-juventus 75 28 24 3 1
2-roma 61 27 18 7 2
3-Napoli 58 28 17 7 4
4-Fiorentina 48 28 14 6 8
5-Internazionale 47 28 12 11 5
6-Parma 46 27 12 10 5
7-Lazio 41 28 11 8 9
8-Hellas Verona 40 28 12 4 12
9-Atalanta 37 28 11 4 13
10-Torino 36 28 9 9 10
11-Genoa 35 28 9 8 11
12-Milan 35 28 9 8 11
13-Sampdoria 34 28 9 7 12
14-Udinese 31 28 9 4 15
15-Cagliari 29 28 6 11 11
16-Chievo 24 28 6 6 16
17-Livorno 24 28 6 6 16
18-Bologna 23 28 4 11 13
19-Sassuolo 21 28 5 6 17
20-Catania 20 28 4 8 16

ItálIa
serIe a

 p j v E D
1-B. München 71 25 23 2 0
2-B. Dortmund 48 25 15 3 7
3-Schalke 04 47 25 14 5 6
4-B. Leverkusen 44 25 14 2 9
5-FSV Mainz 05 41 25 12 5 8
6-VfL Wolfsburg 40 25 12 4 9
7-B. M’gladbach 39 25 11 6 8
8-FC Augsburg 38 25 11 5 9
9-Hertha BSC 36 25 10 6 9
10-TSG 1899 29 25 7 8 10
11-Hannover 96 29 25 8 5 12
12-W. Bremen 29 25 7 8 10
13-E. Frankfurt 26 25 6 8 11
14-Hamburger SV 23 25 6 5 14
15-FC Nürnberg 23 25 4 11 10
16-SC Freiburg 22 25 5 7 13
17-VfB Stuttgart 21 25 5 6 14
18-E. Braunschweig 18 25 4 6 15

alemanha
BundeslIga

F1: nico rosberg e A mercedes
vencem gp dA AustráliA

A Mercedes e tal como tinha-mos previsto saiu 
dos testes de pré-temporada apontada como 

a equipe a ser batida neste início de temporada, 
mas evidentemente que faltava provar na corrida 
o que realmente tinha-mos analisado nos treinos 
livres. 
e, assim o fez-se a primeira etapa. depois da “pole-

-position” de Lewis Hamilton no sábado, foi a vez de 
nico rosberg mostrar a sua aprendizagem através dos 
anos e dar um show de pilotagem e maturidade. Lar-
gando em terceiro, o alemão subiu para os comandos da 
corrida  para não mais perder a posição, vencendo assim 
a primeira corrida do ano. estreando pela red Bull, da-
niel ricciardo garantiu o segundo lugar da prova, sen-
do bastante pressionado no final por Kevin Magnussen, 
o jovem estreante da McLaren, que fechou o pódio na 
terceira posição , recolocando a equipe de Woking em 
uma posição que ela não ocupou em nenhuma oportu-
nidade na temporada de 2013. e, de fato, a realidade da 
McLaren já é outra, com jenson Button completando a 
prova em quarto. Mas, cinco horas após tantas celebra-
ções, quer no pódio, quer no interior do padock, o jovem 
Daniel  Ricardo seria efetivamente desclassificado!!! 
No entanto os australianos fizeram a festa inesquecível 

neste fim de semana em 
Melbourne. no sábado, 
vibraram com o surpreen-
dente desempenho de 
daniel ricciardo, que por 
pouco não fez a “pole-
-position”. no domingo, 
celebraram a segunda po-
sição do piloto da rBr. 
era o primeiro pódio de 
um australiano em casa 
na história da Fórmula 

1. o sorridente piloto não escondia a felicidade ao su-
bir ao pódio pela primeira vez. uma festa inesquecível, 
mas... infelizmente por pouco tempo! uma hora depois 
do fim da prova, os comissários da FIA anunciaram que 
estavam a investigar irregularidades no sistema de fluxo 
do combustível da red Bull, segundo o comunicado, a 
RB10 do australiano “excedeu consistentemente” o flu-
xo limite de 100Kg de combustível por hora, novidade 
nas regras deste ano, infringindo os artgios 3.2 e 5.1.4 
dos regulamentos esportivo e técnico, respectivamente. 
com isso, na prova vencida por nico rosberg, da Mer-

cedes, o dinamarquês Kevin Magnussen passou para a 
segunda posição na sua estreia e o seu companheiro de 
equipa da McLaren, jenson Button, subiu para terceiro, 
somando mais um pódio a sua carreira, mesmo sem par-
ticipar na cerimónia. permitindo assim a entrada na zona 
de pontuação o mexicano sergio pérez, da Force india.
na posição que largou, terminou. Foi essa a realidade 

de Fernando alonso, com a Ferrari, que foi seguido pelo 
combatente Valtteri Bottas. O finlandês da Williams deu 
um show, depois de largar da 15ª posição, ter um pneu 
furado e realizar diversas ultrapassagens ao longo da 
prova .o sétimo  foi nico Hulkebnerg, da Force india, 
com Kimi Raikkonnen ficando em oitavo. Fecharam a 
zona de pontuação, jean-eric Vergne e o estreante daniil 
Kvyat presentemente o mais jovem piloto a pontuar na 
sua primeira corrida na Formula 1 
a prova começou agitada antes mesmo da largada, 

com romain grosjean tendo que largar dos boxes e 
Max chilton juntamente com jules Bianchi a enfren-
taram problemas, ficando parados na grelha de partida. 
na largada da prova, nico rosberg deu um grande salto, 
pulando de terceiro para a primeira posição, deixando 
ricciardo em segundo e Kevin Magnussen em terceiro. 
pole, Lewis Hamilton desceu  de primeiro para quinto.
outro ponto que marcou a largada foi com o brasileiro 

Felipe Massa. na sua primeira presença pela Williams, 
o piloto foi atropelado na primeira curva por Kamui 
Kobayashi, que jogou o carro de Massa para a gravilha, 
obrigando-o ao abandono. início de prova muito má  
para Lewis Hamilton e sebastian Vettel, que tiveram que 
abandonar por problemas mecânicos. Falando no finlan-
dês da Williams, ele foi uma das grandes sensações do 
começo da corrida, até que bateu no muro na volta 11 
e acabou com o pneu traseiro direito furado, perdendo 
muito tempo para chegar as boxes.  a segunda parte da 
prova foi sem grandes disputas. com exceção de Bottas, 
que fez diversas ultrapassagens, os outros pilotos man-
tiveram as suas posições, com rosberg abrindo mais 
de um segundo por volta para a concorrência. na vol-
ta 32, Button abriu a segunda janela de pitstop. e, foi 
o inglês que deu melhor nas paradas, ganhando a posi-
ção de alonso e voltando em quarto, atrás de rosberg, 
ricciardo e Magnussen, após as paradas. alonso vinha 
em quinto, seguido por Hulkenberg, Vergne, Bottas, rai-
kkonen e Kvyat.  a última parte da prova teve novamen-
te Bottas como destaque, que partiu para cima de Vergne 
e Hulkenberg, garantindo a sexta posição sem grandes 
novidades, a corrida terminou com a vitória de nico 
rosberg. depois de uma pré-temporada muito difícil, 
sebastian Vettel não começou o ano nada bem, ao aban-
donar logo no início do grande prêmio, mas pelo menos 

ficou com a certeza do que o Red Bull RB10 pode fazer, 
já que daniel ricciardo, seu companheiro de equipe ter-
minou na segunda posição, o que pode significar que a 
distância para a frente está a diminuir. na segunda volta 
de apresentação perdi a potência por algum motivo, não 
sei por quê. Vai ser uma longa temporada. o problema 
passou pelo fato do motor não ter recebido qualquer 
energia da bateria até acabar falhando”. disse Vettel

Kevin Magnussen tornou-se no primeiro dinamarquês 
a obter um pódio na F1, ficando provado que este “recru-
ta” tem grande futuro na Fórmula 1. o melhor que o seu 
pai, jan Magnussen conseguiu foi um sexto lugar no gp 
do canadá de 1998, então fez-se história em Melbourne: 
“É ainda difícil de acreditar, é um pouco surreal. o carro 
estava muito melhor e era exatamente o que eu precisava 
e aprendi muito”. a equipe teve uma temporada difícil e 
trabalhamos muito durante o inverno. eu sou um jovem 
sem experiência mas eles fizeram-me sentir em casa. 
não tive problemas com o carro, mas não sabíamos o 
que esperar. Muitos parabéns para a equipe e também 
a Mercedes pela prestação do motor”, disse Magnussen  
No final da prova Nico Rosberg contentíssimo comenta-
va “Aprendemos muito neste fim de semana, mas ainda 
podemos melhorar muito e devemos fazê-lo, porque os 
nossos rivais não vão estar a dormir. Vamos melhorar o 
carro, certamente, mas agora, quero gozar uns dias de 
férias e em seguida começar a me preparar para  o gp da 
Malásia. em resumo, a equipe fez um grande trabalho, 
temos um grande motor, não há problemas com o con-
sumo de combustível. para agora eu não penso sobre o 
campeonato, simplesmente estou feliz por ter um carro 
tão rápido, por isso estou ansioso pela próxima corrida. 
a nosso motor é muito bom, a gestão do combustível 
não foi um problema e se este é o circuito mais difícil, 
ótimo, venha o próximo. Em relação à confiabilidade, 
é claro que é difícil. eu não sei o que aconteceu com 
o outro carro, mas isso é uma preocupação, certamen-
te.”, disse rosberg. próximo encontro a 30 de Março no 
grande prémio da Malásia.

HéLDER DiAS
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