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*Termos e condições no interior do jornal

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

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

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

Um telefone residencial
mais barato

Santa Cruz 
teM talentoS p. 8

FeSta do ChiCharro, 
“Foi Pá eSPinha”

PhilliPe Couillard, novo
PriMeiro-MiniStro do
queBeque, e CarloS
leitão eleito
Para as eleições gerais da província, foram 4 295 009 eleitores, que de-

cidiram se deslocar para votar, o que deu uma taxa de participação de 
71,43%. O resultado foi: Partido Liberal do Quebeque (PLQ) 41,50% com 
70 deputados eleitos, o Partido Quebequense (PQ) 25,38% e 30 deputados, 
a Coligação Futuro Quebeque (CAQ) 23,06% e 23 deputados, e Quebeque 
Solidário (QS) 7,64% e 3 deputados. 
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cArNEIrO: Carta Dominante: 10 
de Copas, que significa Felicida-
de. Amor: Sentirá que tudo corre 
na perfeição. Que a alegria de 

viver esteja sempre na sua vida! Saúde: 
Cuidado com os esforços físicos. Dinhei-
ro: Não se descuide, pois está a ir por um 
ótimo caminho a nível profissional.
Números da Sorte: 17, 23, 45, 2, 19, 40

tOurO: Carta Dominante: 9 de 
Copas, que significa Vitória. Amor: 
Poderá reencontrar um antigo 
amor. Esteja recetiva pois o Cupi-

do pode bater-lhe à porta! Saúde: Evite 
situações de stress. Dinheiro: Faça contas 
à vida e veja bem com o que pode contar. 
Números da Sorte: 49, 15, 39, 22, 1, 30

gémEOs: Carta Dominante: 5 de 
Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: Lute pelo verdadeiro amor, 
não se deixe influenciar por tercei-

ros. Você merece ser feliz! Saúde: Não 
invente doenças quando realmente não 
as tem. Dinheiro: Este é um bom momen-
to para investir, aproveite. Números da 
Sorte: 21, 30, 25, 11, 5, 32

cArANguEjO: Carta Domi-
nante: Rainha de Espadas, que 
significa Melancolia, Separação. 
Amor: Poderá ter que enfrentar 

uma separação. Procure ter pensamen-
tos otimistas e ver as situações pelo lado 
positivo. Saúde: Possíveis dores de rins.
Dinheiro: Avalie os seus gastos.
Números da Sorte: 12, 41, 20, 36, 4, 17

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

os momentos que tem para estar com o 
seu companheiro. Viva a sua vida para 
que o seu exemplo possa servir de mode-
lo aos outros! Saúde: Não se desleixe e 
cuide de si. Dinheiro: As suas economias 
estão a descer, tenha algum cuidado.
Números da Sorte: 12, 4, 32, 47, 19, 7

vIrgEm: Carta Dominante: os 
Enamorados, que significa Esco-
lha. Amor: Exprima os seus senti-
mentos sem ter medo de ser rejei-

tado. Com os nossos pensamentos e pa-
lavras criamos o mundo em que vivemos!
Saúde: Cuidado com o calor. 
Dinheiro: Poderá ter que optar por um ou 
outro emprego que lhe surja.
Números da Sorte: 33, 20, 4, 36, 19, 1

bAlANÇA: Carta Dominante: 8 de 
Ouros, que significa Esforço Pes-
soal. Amor: O seu coração está um 
pouco dividido, pense bem qual o 

caminho que deve seguir. Aprenda a soltar 
toda essa Força e Luz interior que desco-
nhece. Saúde: Faça uma limpeza geral 
aos seus dentes para poder ter um sorriso 
radiante. Dinheiro: A vitalidade e esforço 
que tem demonstrado no trabalho estão a 
ser muito favoráveis para si. Números da 
Sorte: 20, 47, 6, 22, 45, 9

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 
Rei de Espadas, que significa Po-
der, Autoridade. Amor: A concórdia 
e o amor reinarão na sua relação 

afetiva. A felicidade na sua casa depende 
da educação que der aos seus filhos, por 
isso, preste atenção à formação que lhes 
dá. Saúde: Tente controlar as suas emo-
ções para que o seu sistema nervoso não 
se ressinta. Dinheiro: Não haverá nenhuma 
alteração significativa. Números da Sorte: 
24, 17, 46, 30, 9, 11

sAgItárIO: Carta Dominante: 6 
de Paus, que significa Ganho.
Amor: O seu companheiro poderá 
estar mais afastado mas não será 

nada de preocupante. Saúde: Muito favo-
rável, aproveite e pratique exercício físico.
Dinheiro: Notará que o seu esforço a nível 
de trabalho será recompensado.
Números da Sorte: 41, 23, 47, 36, 21, 27

cAprIcórNIO: Carta Dominan-
te: Valete de Paus, que significa 
Amigo, Notícias Inesperadas. 
Amor: Irá manifestar-se em si uma 

grande energia sensual. Enfrente os seus 
medos e as suas dúvidas e será feliz! Saú-
de: Não seja cético quanto à medicina na-
tural. Dinheiro: Resolverá os seus proble-
mas facilmente. Números da Sorte: 22, 17, 
36, 40, 9, 25

AQuárIO: Carta Dominante: Vale-
te de Copas, que significa Lealda-
de, Reflexão. Amor: Permita que a 
sua relação seja mais liberal, não é 

a prender a outra pessoa que conseguimos 
que ela nos ame. Saúde: Tente não andar 
muito tenso. Dinheiro: Sem preocupações. 
Números da Sorte: 14, 19, 23, 46, 2, 42

pEIxEs: Carta Dominante: Rei 
de Paus, que significa Força, Co-
ragem e Justiça. Amor: Seja mais 
audaz no amor. “Ama o próximo 

como a ti mesmo”. Saúde: O excesso 
de ansiedade não é favorável para a sua 
saúde. Dinheiro: Seja mais equilibrado 
nos seus gastos. 
Números da Sorte: 20, 13, 4, 26, 7, 10
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30 anoS da MarCha do oriental
O Clube Oriental organiza sábado, dia 26 de abril pelas 19h30 o maior evento deste 
ano. Os 30 anos da marcha do oriental DJ Fernando Vinagre com Fátima Miguel, ma-
drinha desta marcha, e, a comédia sensacional da Associação de Hochalaga “Falar de 
cada um”. A ementa será sopa, salada, sobremesa café e o prato principal coelho no 
forno. Não faltem a esta grandiosa festa da marcha que tem 30 anos. 
todos são bem-vindos. para mais informações: 514-342-4373.

Jantar eM honra doS PatroCinadoreS
A Associação Portuguesa de Ste-Thérèse organiza um jantar em honra dos patrocina-
dores, e não só. Todos são convidados para este lindo jantar que vai ser realizado no 
sábado 12 abril de 2014 pelas 18h30. A festa será animada pelo DJ Tony Resendes do 
New-Touch Entertainment. para reservas: joe 514-802-5067 ou 450-435-0301

alMoço da PáSCoa
O Sport Montreal e Benfica organiza no dia 20 de abril pelas 13h o seu tradicional 
Almoço da Páscoa. Para reservas 514-273-4389. O Benfica deseja avisar que estará 
aberto quinta-feira 3 abril para o jogo da liga europa, e no próximo sábado haverá ba-
calhau à braz como almoço, na nossa sede.

PortugueSe KidS à laval
Os Portuguese Kids vão estar em Laval, sábado 12 de abril de 2014 na igreja de Nos-

sa Senhora de Fátima situada no 1815 Favreau em Laval. Os bilhetes já estão à venda 
a 25$. para mais informações: filipe barbosa 450-975-8510

alMoço da PáSCoa
O Clube Portugal de Montreal organiza o seu tradicional almoço da Páscoa que se 
realiza no 20 de abril de 2014 pelas 13h. A ementa será: entrada de camarão com alho, 
sopa, Ribsteak, sobremesa do chefe e amêndoas da páscoa. 
para mais informações: 514-844-1406.

liga doS CoMBatenteS - núCleo do quéBeC
A Liga dos Combatentes vai realizar o seu jantar da Primavera no próximo sábado dia 
12 de Abril no Club Portugal de Montreal a partir das 19 horas.  Para mais informações 
comunicar para o 514-844-1406 ou luisdamas@videotron.ca.
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Artigo é comentado por Tony Saragoça
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10$ v Chamadas ilimitadas através do Canadá2

(Nenhum custo interurbano)

Visualizador e Voice mail, re-envio das 
chamadas,3 chamadas a espera e 
chamada em conferência incluido

v

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

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

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

or mês1 para
os clientes da Fido

30$ por mês para os
clientes sem Fido

---------------------------------------------
Você poderia manter o seu número
de telefone de casa actuel3

Este serviço é distinto para o
seu telefone sem fi o e funciona com
os seus telefones residenciais atuais.5

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

oFiCiaiS generaiS aSSinaM Petição
Para reeStruturação da dívida

A petição que defende a reestruturação da dívida 
pública portuguesa foi hoje subscrita por mais 

26 militares reformados, dos quais 19 oficiais gene-
rais, que se juntaram aos ex-chefes de estado-Maior 
pinto ramalho (exército) e Melo gomes (Marinha).
entre os novos subscritores estão antigos elemen-
tos de topo da guarda nacional republicana, como 
Mourato nunes, samuel Marques Mota ou Mário 
cabrita. na maioria do exército (sete tenentes-ge-
nerais e quatro majores-generais), estes subscritores 
contam também com cinco vice-almirantes e dois 
contra-almirantes. 
existem ainda mais seis coronéis e um major. a pe-

tição já foi subscrita por cerca de 17 mil pessoas, bem 
acima das quatro mil necessárias para ser discutida 
no parlamento, mas ainda não há data para ser entre-
gue na assembleia da república, disse hoje à Lusa 
um dos subscritores, joão cravinho. disponibilizado 
na sexta-feira pelo movimento Manifesto 74, o do-
cumento reúne assinaturas de personalidades de to-
dos os quadrantes da sociedade portuguesa. o antigo 
ministro socialista das obra públicas joão cravinho, 
uma das 70 personalidades que assinou o manifesto a 
apelar para a reestruturação da dívida pública, disse à 
Lusa não estar surpreendido com a adesão, conside-
rando que tal demonstra que “os portugueses querem 
tratar com seriedade e com bastante determinação os 
problemas fundamentais do país, como é o caso da 
dívida”. 
a petição visa conseguir que os deputados aprovem 

“uma resolução recomendando ao governo o desen-
volvimento de um processo preparatório tendente 
à reestruturação honrada e responsável da dívida”, 
como se salienta na página oficial do Manifesto 74.”O 
abaixamento significativo da taxa média de juro do 
‘stock’ da dívida, a extensão de maturidades da dí-
vida para 40 ou mais anos e a reestruturação, pelo 
menos, de dívida acima dos 60% do produto interno 
Bruto (PIB), tendo na base a dívida oficial”, são as 
condições preconizadas pelos signatários. a iniciati-
va do Manifesto 74 pretende ainda que a assembleia 
da república desencadeie “um processo parlamentar 
de audição pública de personalidades relevantes” so-
bre a reestruturação da dívida de portugal, contraída 
no âmbito do programa de reajustamento. dois dos 
subscritores, sevinate pinto e Vítor Martins, consul-
tores do presidente da república, foram exonerados 
por cavaco silva.

Primeiro foram 70 os que assinaram o mani-
festo, como não causaram o impacto desejado, 
continuaram a campanha de angariação de assi-
naturas e com um certo sucesso, pois segundo as 
informações, já são 17 mil assinantes. 
Tudo muito bem, e manifestamente, este grupo 

de cidadãos tem um objetivo em comum, ou seja:  
“os portugueses querem tratar com seriedade e 
com bastante determinação os problemas funda-
mentais do país, tal como é o caso da dívida”. A 
história não diz se são todos os portugueses, ou 
se simplesmente  falam em nome dos tais 17 mil 

assinantes. 
Mesmo admitindo que é um número bastante 

elevado, estamos muito longe de poder represen-
tar a opinião de “todos”, se a coisa ficar por aqui. 
Se analisarmos os indivíduos em questão, fácil 
é concluir, que se trata aqui de pessoas que têm 
muito a perder. 
Só pode perder muito, quem algo tem para per-

der. Generais, majores, vice-almirantes, ex-chefes 
de estado, ex-dirigentes políticos, dirigentes da 
policia, etc. Até ex-consultores do Presidente da 
República que certamente não digeriram terem 
sido, por ele exonerados. 
Bons salários para os que são ainda ativos e óti-

mas pensões para os que já beneficiam da refor-
ma. 
E é aqui que se poderão formar certas dúvidas 

no bom intencionalmente  do tal manifesto. Aten-
dido que o governo atual tem escandalosamente 
abusado dos mais desprevenidos e que a pressão 
é forte para que os mais afortunados contribuam 
muito mais do que até aqui têm feito, é mais que 
evidente que estes senhores receiam que eventual-
mente o “cuco venha pôr os ovos no ninho deles”. 
Duvido muito que as suas intenções sejam motiva-
das por qualquer outro objetivo. 
De qualquer modo, estes “Robin Hoods” dos 

tempos modernos, deveriam, pelo menos ter ver-
gonha de propor que o pagamento de uma dívida 
que, em parte eles são os grandes responsáveis, 
venha a ser paga pelos seus filhos e netos, quando 
esses, possivelmente, terão bem menos possibili-
dades de o fazer que eles próprios.
Com isto me vou... Boa semana a todos.
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tivemos umas centenas de telefonemas de quem é 
ele da semana passada. A Evangilina costa, gonçalo 
gomes, maria mendonça e filomena costa foram as 
primeiras que advinharam, parabéns. 
Incentivamos os nossos leitores a nos enviarem 
as suas fotos antigas para se advinhar “Quem são 
eles?” Devem enviar as fotos por e-mail red@avoz-
deportugal.com

PARABénS

QUEM é ELE?

parabéns a você, nesta data querida, muita felicida-
de, muitos anos de vida. parabéns a você, nesta data 
querida, muita felicidade, muitos anos de vida!
Feliz Aniversário a Serafina Furtado Pereira

reCiClageM
O menino passou 

Procurando uma coisa 
Que servisse 

Pr’ alguma coisa ou pra si 

E ela estava lá 
Pra ser calço de porta 

Ou pisa-papéis 

Depois de limpa 
(O menino não tinha mais nada pra amar)

Foi se fazendo

A lima dele 
É que penou 

Com as arestas 

Quando ficou bonita e brilhante
 Foi pra vitrine

Tanto poeta passou 
Tanto homem sábio passou 
Olhou, admirou e desejou 

A pedra polida. 

Mas quem abre e fecha a vitrine
É o dono da pedra.

Deka purim,
rio virando mar,

Angra do Heroísmo, IAc, 2011

QUEM é ELE?

EDiTORiAL

eleiçõeS ganhaS Por
unS e aCeiteS Por outroS

Ainda bem que assim é e que a onda de desa-
grado e receio que se levantou durante o tem-

po de campanha eleitoral, para esclarecer projec-
tos e declarações de cada partido, não impediram 
que possa haver uma visão mais à esquerda do 
mundo e da vida, enquanto outras pessoas possam 
ter uma visão mais conservadora.

a vida em movimento é o grande meio para criticar, 
alertar, sugerir, analisar e, desse modo, ajudar a acção 
governativa, pois se temos pessoas que só aplaudem 
as decisões tomadas, isso significa que os centros de 
decisão ficam desapoiados, por não disporem de me-
canismos de crítica.

Mascarar a imcompetência é o caminho para os 
legionários da mediocridade, sempre desejosos e 
empenhados em reduzir o mundo a um exército de 
burocratas e funcionários, onde os valores mais res-
peitados fossem os únicos que eles sabem cumprir: 
servilismo e ataques de provocações. poderei di-
zer que tem havido pouca energia e pouca firmeza 
em evitar que muitas situações aconteçam como: a 
«corrupeção, electricidade cara, caminho aberto para 
privatizar a saúde, pessoas que pelas funções que 
desempenham, não deviam fazer parte do governo, 
barbarização de leis que metem as pessoas a viver 
em prisão sem portas, onde todos vivemos. de certa 

maneira, nós temos consentido. o esquecimento é a 
mais insultuosa forma de ignorância e de indiferença, 
e conduz ao retrocesso da História porque os seus 
fundamentos consistem em desconhecê-la. 

os governos dos últimos 10 anos, na província do 
Québec, atribuíram ao esquecimento toda a aparên-
cia, e todo o aparelho de uma moral com obrigações. 
Em nome da eficácia e da competitividade criou-se 
uma mentalidade de rejeição de qualquer limite. Há 
nesta doutrina, o argumento falasioso de que ela cor-
responde às reclamações da «modernidade», quando, 
afinal conduz à humilhação do humano.

nenhuma ciência, nenhum sistema dispõe das cha-
ves da História, pois os seus movimentos são impre-
visíveis embora todas as épocas dêem sinais prová-
veis do que irá acontecer. 

negar a humanidade do outro é negar a nossa pró-
pria humanidade. nestas eleições passou uma men-
sagem de repressão, para fixar o caminho político 
destes tempos de luta pela liberdade e justiça de boa 
vizinhança, são ásperos os dias para viver, onde a po-
breza aumenta e o governo só vai reagir quando as 
reacções do povo o acordar.

Ontem como hoje, é necessário continuar a ultra-
passar fronteiras sociais e culturais, ontem como 
hoje é necessário aprender a liberdade, o gosto de 
viver e sem deixarmos de afirmar entre nós a fértil 
cultura popular.

MAnUEL DE SEQUEiRA RODRiGUES

Baile da Pinha no CluBe oriental

A Pinha é por assim dizer, o fim do entrudo. A 
partir deste dia acabaram-se as brincadeiras 

e os bailes para darem lugar a uma quadra peni-
tência e de sossego espiritual assinalando assim a 
devoção e o respeito dos Orientalistas pela vida e 
morte do nosso Senhor Jesus Cristo.

depois de um inver-
no muito frio e longo 
e para aquecer os seus 
associados e simpati-
zantes teve na sua 
sede o Baile da pinha 
com um jantar que 
tem mil maneiras de 
preparação, o famoso 
bacalhau; assado no 
forno bem confecio-
nado pela nossa cozi-

nheira e ajudantes, e para aquecer a noite do serão 
não podia ser sem um conjunto, contact, que com 

o seu variado reportório fez um excelente trabalho 
animando todos os presentes. a festa não acabou sem 
a nomeação do novo rei e rainha da noite que fo-
ram Jorge e Fernanda Magalhães, ficando sem o seu 
reinado celestino e rosa pinto que durante um ano 
estiveram no reino orientalista. 
Força oriental.

TELMO BARBOSA

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
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aliM-Pot, SeMPre ao Seu Serviço
Através da comunidade, o comércio portu-

guês está sempre em força para vos servir. 
Hoje vamos vos apresentar uma nova “loja”. Esta 
mercearia, antigamente chamada, “Boucherie St-
-Laurent” (1982-1999), situada no 3785 Boul. St-
-Laurent foi para muitos um marco na comuni-
dade. Em 1999, tudo mudou: de lugar e de nome. 
Renasceu a mercearia com um novo nome e estilo, 
“Alim-Pot”. Em 2012 houve um grande fogo que 
devastou esta mercearia e em abril 2013, este ex-
celente centro de carnes, reabriu as suas portas.

outrora o talho de preferência da comunidade lusó-
fona, foi este comércio, como é do conhecimento de 
todos, devastado por um incêndio. como na maior 
parte dos casos desta natureza, estes acidentes ines-
perados, por vezes devastadores, destroiem os bens 
materiais, mas nunca conseguem destruír a força de 
vontade dos seus proprietários. 
o alim-pot não fugiu à regra. roberto garcia e car-

los Valentim proprietários principais e tony Vellucci, 
johnny nardelli acionário deste lugar de especiali-
dades, que tão orgulhosamente servia a sua cliente-
la com artigos de alta qualidade, viu o fogo destruír 
tudo aquilo que com tanto esforço, estes senhores 
tinham construído.
não seria ser este episódio de má sorte, que iria des-

tronar a coragem do roberto e do carlos; e, foi as-

sim que das cinzas renasceu, uma loja mais moderna, 
mais acolhedora e com uma lista de produtos mais 
variada e mais completa.
a qualidade do serviço e dos produtos aí vendidos, 

essa continuou na mesma linha de progresso. se antes 
era muito boa, agora, definitivamente muito melhor.
aqui o cliente mais exigente encontrará, o que pro-

cura e a preços competitivos.
Quer seja carne de vaca, bison, porco, galinha, peru, 

coelho, coderniz, pato, ou outras carnes mais exóti-
cas, alim-pot e seus empregados terão o maior prazer 

em vos aconselhar, recomendar e servir até a sua total 
satisfação.
cortes brasileiros (picanha, fraldinha, carne seca) e 

muitos outros produtos brasileiros e portugueses.
encontrará também na alim-pot toda uma outra  lis-

ta de produtos necessários para o complemento da 
mais delicada e especializada ementa, como queijos, 
chouriços caseiros, presunto,etc.
serviço especial para restaurantes.
Para o benificio dos nossos clientes, o Alim-Pot 

tem especiais todas semanas e em vários artigos. 
Consulte o Jornal a Voz de Portugal para estar 
ao corrente e assim benificiar destas vantagens 
excepcionais. Faça uma visita e torne-se cliente 
convencido e satisfeito.
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FeSta do ChiCharro, 
“Foi Pá eSPinha”

ASSOCiAçãO SAUDADES DA TERRA QUEBEQUEnTE

A Associação Saudades da Terra Quebequente 
tem sempre surpresas escondidas, e distin-

guiu-se com mais uma edição da muito popular 
festa dedicada ao chicharro, sábado passado, 5 de 
Abril, no subsolo da igreja Saint-Enfant-Jesus. 

esta festa é uma das mais conhecidas e reconheci-
das através da comunidade. porquê? É simples quan-
do este grupo organiza uma festa, todos querem ir. 
não por causa da comida, mesmo se é muito gosto-
sa, mas, mais porque esta coletividade faz um bom 
“show” e este ano conseguiram fazer o que muitos 
não conseguem. 
este ano foi na mesma onda, um grande sucesso 

para todos os gostos, e, não é uma festa que podemos 
ficar parados, 7 ou 8 horas sentados, mas, porque é 
uma festa que todos estão a dançar, bailar e festejar.
a associação saudades da terra Quebequente 

(astQ) é mesmo uma  organização que tras artistas 
de qualidade, tal como o grupo musical starlight, dj 

jeff gouveia e ricardo cidade, onde todas estas pes-
soas conseguiram seduzir todos com as suas cantigas. 
começando pelo o inicio, a sala de saint-enfant jé-

sus, não é um grande luxo, paredes amarelas, uma 
sala mais ou menos normal para uma pequenina fes-
ta, bem normal. Mas, esta organização fez o impossí-
vel,... possível. todas as paredes da sala foram tapa-
das por um tecido branco, com lindas decorações,... 
um sistema de luz através da sala, a cozinha tapada e 
lindamente decorada, o Bar estava muito bem apre-
sentado, todas as cadeiras e as mesas forradas em 
branco e com um centro de mesa realmente luxuoso 

com luzes, o teto parecia um ceu e o palco estava 
muito bem organizado e decorado. tudo estava a 
100%, sem falha nenhuma. podemos dizer que a sala 
era uma sala de receção muito luxuosa. 
a festa teve inicio com as boas vindas do mestre 

de cerimonia Mario carvalho, seguido da canção de 
Humberto tibúrcio “Visita ao emigrante” que acom-
panhou a entrada da equipa que iria servir aquela 
multidao de gente. acho que, já começa a ser normal 
que esta festa é sempre cheíssima.

depois desta apresentação tivemos a canção do 
starlight que já é o tema desta festa nos últimos dois 
anos,... “no chicharro é pá espinha”, iniciando a 
festa com o dj jeff gouveia, que fez, logo de início 
mexer um os presentes. e, através da noite tivemos 
a oportunidade de o ver animar esta festa até ao fim.
ricardo cidade, vindo de toronto, foi o primeiro ar-

tista a atuar e gostamos de ouvir e apreciar, um ribei-
raquentense e grande amigo do  diretor da revista ‘’o 
açoriano’’Mário carvalho. uma pequena nota! já lá 
vão 10 anos que eu o conheço, e que nestes 10 anos, 
tive a oportunidade de o ver crescer, não físicamente 
mas moralmente e profissionalmente. No palco, era 
um pouco tímido, hoje ele afirma-se. Antigamente 
ajudava muito a comunidade, hoje faz milagres para 
ajudar. e, também nestes 17 anos de festa, ele nunca 
havia se implicado na tarefa de limpar e preparar os 

Sylvio Martins

Apresentando os jovens que ajudaram na preparação da festa
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quem quizer encontrar um amigo vai ao café do dinis 
é assim que o povo diz. Há duas coisas que atrai o 
povo  ribeira Quente: a praia durante o dia e o café 
dinis” para passar o serao. Lá, há sempre bom diver-
timento, alegria e boa disposição e aceita todos os 
amadores de futebol. 
de seguida foi entrada em palco do conjunto star-

light, que mais uma vez fez um grande espectáculo 
e que aproveitou a sua passagem por Montreal para 
fazer o lançamento do seu mais recente trabalho dis-
cografico, que tem por nome“30 Primaveras”. O que 
podemos dizer mais sobre este grupo, que fez dançar 
todos até as duas da manhã. 
Para finalizar, houve uma tiragem, e os vencedores 

foram: 1-Viagem Toronto - Ponta Delgada: #355; 
2-Viagem Toronto - Ponta Delgada: # 92; 3-Certifi-
cado do Restaurante Cantinho: #31; 4-Certificado do 
Restaurante Cantinho: #80;5-2 bilhetes para o Con-
vivo de São Paulo 2014: #336.

Domingo, serviu certamente de dia de descanso 
para os organizadores. Apesar de finalizar a sala, 
tirando as decorações, claro que tudo não pode 
ser feito em duas horas. Pelo que se viu durante 
a festa, temos a certeza que todos gostaram desta 
linda noite. Agradeço aos organizadores pelo seu 
empenho e dedicação durante todos estes 17 anos 
a organizarem esta festa. Para terminar, viva a 
Ribeira Quente!

chicharros. este ano ele ajudou a cozinhar, parabéns 
Mário, como digo, tudo é possível.
o ricardo cidade, o “roberto Leal” dos açores, 

vindo de toronto, fez um ótimo trabalho, fazendo 
bailar muitas durante esta noite memorável.
de seguida foi a parte protocolar com a troca de 

lembranças e placas, foram distinguidos, Luis car-
reiro, um dos patrocinadores da festa, e ajudando 
a fazer uma linda camisola para comemorar este 
evento. Houve também alex Braga, presidente da 

associação da ribeira Quente do ontario; daciano 
Melo presidente da associação da saudades da terra 
dos estados unidos; joão couto natural da ribeira-
-Quente empresario de toronto que ajudou muito a 
associação e o reconhecimento das suas boas-vindas 
quando a associação foi a toronto em novembro 
2013 e patrocínio dos T-Shirts, por fim foi a vez de 
apresentar ao publico o convidado de honra, dinis 
Melo que se fez acompanhar pela sua esposa Lilia-
na couto, vieram diretamente da ribeira Quente a 
convite da associação para estar presente na festa do 
chicharro de Montreal.
todos eles receberam uma linda placa comemora-

tiva.
o dinis Melo, jogou futebol no clube Vale Formo-

so das Furnas e Mira Mar da povoaçao, depois da 
escola decidiu seguir ocupar-se do café da familia, 
café além ribeira, este café é para a ribeira Quente, 
como o café peter’s é para a ilha do Faial. “É nes-
te café que os emigrantes e locais marcam presença, 



A Voz de PortugAl  |  9 de Abril de 2014  |  P. 8

Santa Cruz teM talentoS

no passado domingo, dia 6 de 
abril, a Universidade de Tempos 

Livres apresentou, a segunda edição 
“Santa Cruz Tem Talentos”. 
pelas duas da tarde, o sr. padre an-

tónio deu início a este grandioso even-
to, que  teve como apresentadores a 
esmeralda e o rui. o sr. padre na sua 
introdução, fez referência ao facto que  
todos temos talento, e de uma maneira 
ou de outra devemos dar testemunho 

desses mesmos talentos e utilizá-los 
para  preservar a nossa identidade e a 
nossa língua.
começou em seguida o espetáculo 

com o seguinte reportório:
GRUPOS DE JOVEnS
1- Família Martins

2- duo t. e s.,
3- Grupo Folclórico Campinos do Ri-

batejo
4- duo dos irmãos Martins
5- Começando pelos grupos família 

Martins.

inDiViDUAiS, 2-13 AnOS
amália gabriela rodrigues carreira, 

carminda gama Marques, julia ana 
Marques, Kevin Maia-Mota, anahita 
Mahaiatti, elijah Botelho.
segunda parte.
inDiViDUAiS, 14-17 AnOS
 ashley costa tremblay, Klara igreja 

pinto, Marie Ketely gomes.
inDiViDUAiS + DE 18 AnOS
jason coroa, jeni igreja pinto, josé de 

Melo.
OS GRUPOS - ADULTOS
 apc de Montreal, campinos do ri-

batejo, nicholas cardoso abreu, thri-
ller.

MAnUEL nEVES

para terminar a esmeralda e rui in-
terpretaram juntos,uma bela canção da 
famosa cantora Marisa.
durante este espetáculo foram sortea-

dos vários  prémios oferecidos por vá-
rios comércios da nossa comunidade, 

com a participação de um júri compos-
to pelas seguintes pessoas: ana gomes, 
dra. Kate Mahallati, chadi Mahallati, 
conceição do rosário e Heleiro Lou-
reiro, escolhidos para selecionar todos 
estes talentos. em seguida procedeu-se 
à distribuição dos respetivos troféus. 
Categoria grupos de jovens:
1º lugar: Fandango Vara-paus”, paulo 

e diogo Loureiro.
2º lugar: o grupo “thriller”, jason 

coroa, jeni pinto, Filipe inácio. ash-
ley tremblay, Kiara pinto, e elijah Bo-
telho
3º lugar: O Grupo Folclore das Crian-

ças do ribatejo

Categoria individuais, 2-13 anos,
1º lugar: carminda gama 12 amos.
2º lugar: anahita Mahallati
3º lugar: Elijah  Botelho
Categoria individuais, 14-18 anos,
1º lugar. Marie-Ketely gomes
2º lugar. ashley tremblay
3º lugar. Kiara Pinto
na categoria +de 18 anos:
1º lugar: jason coroa
2º lugar: jenii pintou
3º lugar: José Melo
na categoria grupos adultos:

Para finalizar este magnífico espetá-
culo “santa cruz tem talentos”, uma 
iniciativa de esmeralda, sandra, e 
edite,houve um agradecimento presta-
do por estes responsáveis a todos quan-
tos colaboraram no sucesso deste acon-

tecimento: grupo de  jovens, senhoras 
da cozinha,  grupo que formou o júri, 
a todos os comerciantes que oferece-
ram os prémios, a todos que de um ou 
outro modo colaboraram neste evento, 
ao público que  assistiu, e pena foi não 
se terem apresentado em maior núme-
ro, pois falharam uma oportunidade de 
presenciarem  um grande espetáculo.
A missão de Santa Cruz agradece 

ao grupo que apresentou e organi-
zou este evento. Parabéns e obriga-
do.
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Foi no passado Sábado dia 5 de 
abril que a prestigiosa Casa dos 

Açores do Quebeque em conjunto 

com o Centro Reviver organizou um 
destacado sarau onde se inaugurou 
um painel “Linhas Traçadas / Cru-
zadas”. 
este centro existe há cerca de dez 

anos e a sua objetividade foi de reunir 
pessoas de idade a fim de lhes propor-
cionar momentos agradáveis, de con-
vívio, diferentes atividades, almoços, 
saídas e muitas ocasiões interessantes. 
um dos grandes impulsionadores do 
reviver foi o professor doutor josé 
Morais mostrando sempre um carinho 
muito especial por todos mas sobretu-
do para com os idosos.
Há frente deste centro estiveram já 

diferentes pessoas. atualmente são a 
Filomena Faria, Laura cordeiro e Ma-
nuel antónio pereira que em conjunto 
planeiam tudo, desde o transporte dos 
idosos aos almoços e às atividades. no 
início reuniam-se uma vez por mês mas 
ao fim de pouco tempo os membros do 
reviver clamavam que se queriam jun-
tar mais a miúdo e então passaram a 
juntar-se de duas em duas semanas. 

Filomena Faria teve a espetacular 
ideia de fazer um painel com a parti-
cipação de todos estes associados do 
reviver. está ela de parabéns junta-
mente com todos, pois o produto fi-
nal foi assombroso. Foi uma azáfama 
enorme pois cada membro feminino 
tinha uma responsabilidade grande e 
o painel tinha que estar pronto para a 
inauguração. Linhas traçadas / cruza-
das é um painel feito de quadrados de 
tecido onde várias pessoas bordaram 
ou fizeram em crochet e aplicaram no 
tecido representando assim “as vidas 
dos membros do “reviver”, vidas que 
foram traçadas e cruzadas antes do re-

viver existir, vidas que vieram à vida e 
têm em comum portugal. todas estas 
vidas emigraram para o canadá, parti-
lham a experiencia do reviver e todos 
estes aspetos em comum alinham-se e 
cruzam-se dentro do painel”. eles bem 
merecem ser reconhecidos e respeita-
dos e este painel é um pouco de cada 
um.
a sala encontrava-se bem acomoda-

da de membros do reviver, familiares, 
amigos e simpatizantes desta agremia-
ção. era notável a alegria daquela gen-
te, pois são mesmo gentes simpáticas 

e meigas.
um apetitoso jantar foi servido e a 

animação musical esteve a cargo de dj 
Mc sounds por Mark cabral. Mark, 
conhecendo já as preferências musicais 
dos sócios da casa dos açores, tocou 

linhaS traçadaS /CruzadaS
música do contento de todos. a pista 
de dança quase se tornou diminuta para 
tanta gente dançar. a voz artística con-
vidada foi Viviana que logo no princí-
pio do jantar marcou presença com a 
sua voz firme e melodiosa, interpretan-
do inúmeras cantigas do seu repertório. 
tivemos a surpresa de ouvir duas me-
ninas, a Zara e a annabelle que can-
taram e muito bem uma bonita moda 
em inglês tendo sido muito aplaudidas. 
os “parabéns” foram cantados a Maria 
alice Macedo, tesoureira da casa dos 
açores, pois o seu aniversário natalí-

cio coincidiu com esta bonita festa cujo 
tema era a “primavera”.
Espera-se que este convívio seja um 

dos muitos que de certo vai aconte-
cer nesta casa bem açoriana.

nATéRCiA RODRiGUES
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oS FadaliStaS, SiMPleSMente
enCantaraM e ConquiStaraM Montreal

Filipa Lima e as irmãs Sara e Leandra Mota, 
três doçuras terceirenses, com vozes de encan-

to, interpretaram o fado como o concebem, quer 
dizer à sua maneira, em harmonia e em conjuga-

ção de vozes. Têm uma postura em palco impres-
sionante e possuem uma elegância fora do ordiná-
rio. interpretam o fado de maneira contagiante e 
aos poucos, transportam o público para um mun-
do de bem estar, um mundo quase sem gravida-
de, até parece que se flutua. Durante duas horas, 
fizeram-nos esquecer as dificuldades da vida.
sempre e, naturalmente sorridentes, quando diri-

giam à assembleia uma palavra amiga, sentia-se que 
vinha do coração. nunca perderam a elegância nem 

as boas maneiras, até mesmo quando o som era de-
sastroso. 
a Filipa, com somente quinze anos, espanta com a 

sua voz, até nos esquecemos que é uma adolescente. 
a orquestra que forma o grupo, não utiliza a guitarra 

portuguesa, mas sim, a viola da terra com quinze cor-
das. as hábeis mãos do osvaldo Lima, a faz chorar e 
a nós também. os outros músicos são o eduardo Fé-
lix costa, na percussão, tiago Lima ao órgão/piano, 

dário Ferreira, na viola clássica e antero Ferreira, no 
baixo (pai e filho).
Tenho a impressão, de que a influência teatral, fol-

clórica, pop e até mesmo flamenga, do fado que can-
tam, tem algo a ver com as raízes familiares e até 
mesmo culturais que herdaram. principalmente a 
sara e a Leandra, pois seu pai, antónio Mota, um dos 
grandes poetas do improviso, foi sempre um homem 
ligado ao teatro popular e ao folclore. 
a cathy pimentel, do Fado Mundo, que faz a sua 

estreia na comunidade francófona, mais precisamen-
te no Balattou, na próxima sexta-feira dia 29 de abril 
e a jordelina Benfeito, a “cotovia açoriana”, que se 
encontravam a meu lado, só elogiavam as três fadis-
tas e os músicos que as acompanharam. a jordelina 
até dizia quase não acreditava no que estava vendo. 
tanto talento, tanta elegância e tanta beleza, de gente 
vinda de uma das pérolas do atlântico, da ilha ter-
ceira. No final do espetáculo, Joe Puga, presidente do 
Festival portugal internacional de Montreal, que se 
realiza nesta cidade, do 6 ao 10 de junho, agradeceu 
a participação dos Fadalistas, nas atividades do pré 
Festival e à associação portuguesa do espírito santo 
por os ter acolhido.
Tal como o Joe tem hábito de dizer, “não há gen-

te como a gente!”.

AnTERO BRAnCO
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PhilliPe Couillard, novo 
PriMeiro-MiniStro do 
queBeque, e CarloS 
leitão eleito

Para as eleições gerais da provín-
cia, foram 4 295 009 eleitores, 

que decidiram se deslocar para vo-
tar, o que deu uma taxa de partici-
pação de 71,43%. O resultado foi: 
Partido Liberal do Quebeque (PLQ) 
41,50% com 70 deputados eleitos, o 
Partido Quebequense (PQ) 25,38% 
e 30 deputados, a Coligação Futuro 
Quebeque (CAQ) 23,06% e 23 de-
putados, e Quebeque Solidário (QS) 
7,64% e 3 deputados. 
teremos então um governo Liberal 

maioritário, chefiado pelo Dr. Philippe 
couillard, que é o novo deputado de 
Roberval, com 17 636 votos. Todos os 
chefes de partidos, com partidos na as-
sembleia nacional, foram eleitos. só 
a chefe do pQ, pauline Marois perdeu 
de 882 votos em Charlevoix-Côte-de-
-Beaupré, e o co-porta-voz de Qs, an-

drés Fontecilla, que perdeu com 6 236 
votos, em Laurier-dorion. 
nos candidatos portugueses só tive-

mos dois. O Dr. Carlos Leitão, can-
didato do PLQ, ganhou em Robert-
-Baldwin com 87,25% dos votos, 
com uma vantajem de 34 582 votos 
sobre o seu adversário. Ele fica a ser 
o primeiro luso-quebequense a ser 
eleito deputado, e possivelmente o 
primeiro a ficar ministro também. 
A Sr. Rosa Pires, candidata do Qué-
bec Solidaire em Verdun, recebeu só 
9,61% dos votos, e acabou em quarto. 
o vencedor em Verdun foi o dr. jacques 

Miguel Félix

Daoust do PLQ, com 50,61% dos votos. 
Muitos ministros do governo Marois 

perderam estas eleições: Yves-François 
Blanchet (johnson), diane de cour-
cy (crémazie), pierre duchesne (Bor-
duas), réjean Hébert (saint-Francois), 
Élizabeth Larouche (abitibi-est), e 
Bertrand st-arnaud (chambly). nos 
candidatos vedetas, pierre Karl péla-
deau foi eleito em Saint-Jérôme, como 
deputado do pQ e com uma vantajem de 

1 974 votos. Mas os candidatos, como 
Martine desjardins, antiga presidente 
da Federação dos estudantes universitá-
rios, perdeu, como o seu colega o Léo 
Bureau-Blouin, que tinha sido eleito 
nas últimas eleições. a nova surpre-
sa é a entrada duma terceira deputada 
pelo Quebeque solidário, que ganhou 
sainte-Marie-saint-jacques, com a sr. 
Manon Massé. Ela ganhou 30,6% dos 
votos, com uma avantajem de 91 votos 
sobre o pLQ. 
O Dr. Amir Khadir, em Mercier, re-

colheu 46,19%, e tem uma boa avan-
tajem de 6 635 votos. 
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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 

tinhamos muitas espe-
ranças de prosperidade 
quando aquí chegámos, 
vindo de lIsbOA, pOr-
tugAl.
tudo começou bem, e 
foi só depois de aquí es-
tar há dois meses,que 

a mina esposa começou a comportar-
-se de uma maneira tão estranha.que até 
quería regresar, mas sózinha, o que era 
bem pior. visitei o xHAmAN INDIO para 
descubrir o que se estaba pasando ,e 
demos conta que havia alguém que es-
tava fazendo rituais negros, para des-
truír o nosso lar. pedi imediatamente ao 
xHAmAN INDIO que me ajudasse.Agora 
somos muito felizes,unidos e mais que 
abençoados. Obrigado, sENHOr xHA-
mAN. AlbErtO E EspOsA.

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.

casei-me quando es-
távamos em pENIcHE 
apaixonada do meu es-
poso há 10 anos,tudo 
foi amor até aí há 5 anos, 
quando uma desconhe-
cida destruiu a nossa 
relação. Disse-me que 

precisava-mos de tempo e me abando-
nou para ir com ela. sentia-me perdida 
e não quería perde-lo de todo. pedi aju-
da ao O cHAmAN INDIO ele utilizou uns 
cirios e com umas missas e cerimonias 
especiais, o meu marido regressou a 
casa. Quer agradecer-lhe de todo o meu 
coração, porque me devolveu a felicida-
de. cONstANtINA bruNO.

sou uma mulher ca-
sada com um ho-
mem mais velho que 
eu.Nos últimos 6 me-
ses a sua saúde co-
meçou a deteriorar-se 

sem razão.preocupo-me muito,porque 
amo-o muito. Decidimos ir ao xHA-
mAN INDIO. por ele,aprendemos que 
o meu marido estaba sendo vitima de 
bruxedo,que lhe estavam fazendo em 
pOrtugAl para que él se quedara 
solo y que terminara postrado en una 
cama. El cHAmAN INDIO con sus re-
zos y rituales lo curo y nos advirtió de 
nuestros enemigos. muchas gracias. 

OsvAlDO sANtOs

Tinhamos muitas esperanças de prosperidade quando aquí chegámos,vindo de LISBOA, PORTUGAL .Tudo começou bem,e
foi só depois de aquí estar há dois meses,que a mina esposa começou a comportar-se de uma maneira tão estranha.que
até quería regresar,mas sózinha,o que era bem pior. Visitei o XHAMAN INDIO para descubrir o que se estaba pasando ,e 
demos conta que havia alguém que estava fazendo rituais negros,para destruír o nosso lar.Pedi imediatamente ao
XHAMAN INDIO que me ajudasse.Agora somos muito felizes,unidos e mais que abençoados.Obrigado, SENHOR XHAMAN.q j g , q ç g ,
ALBERTO E ESPOSA.

Casei-me quando estávamos em PENICHE apaixonada do meu esposo há 10 anos,tudo foi amor até aí há 5 anos,quando
uma desconhecida destruiu a nossa relação.Disse-me que precisava-mos de tempo e me abandonou para ir com
ela.Sentia-me perdida e não quería perde-lo de todo.Pedi ajuda ao O CHAMAN INDIO ele utilizou uns cirios e com umas
missas e cerimonias especiais,o meu marido regressou a casa.Quer agradecer-lhe de todo o meu coração,porque me 
devolveu a felicidade. CONSTANTINA BRUNO.

Sou uma mulher casada com um homem mais velho que eu.Nos últimos 6 meses a sua saúde começou a deteriorar-se sem
razão.Preocupo-me muito,porque amo-o muito.Decidimos ir ao XHAMAN INDIO.Por ele,aprendemos que o meu marido estaba 
sendo vitima de bruxedo,que lhe estavam fazendo em  PORTUGAL para que él se quedara solo y que terminara postrado en una 
cama. El CHAMAN INDIO con sus rezos y rituales lo curo y nos advirtió de nuestros enemigos. Muchas gracias. OSVALDO 
SANTOS

QUIERO DAR MI TESTIMONIO DE QUE DESPUES DE VISITAR AL GURU INDIO, mi vida cambio en todo con mis hijos 
cuando vivíamos en QUELUZ todo era un caos solo existía las drogas y alcohol para ellos, pero con unas hierbas y 
unos baños este CHAMAN INDIO hizo que mis hijos y mi esposa se alejaran de esos malos vicios. Hoy tenemos una 
nueva vida aquí en CANADA gracias a el SR CHAMAN INDIO. CLODOALDO R.

TANTO BUSCAR Y POR FIN ENCUENTRO A ESTE CHAMAN INDIO QUE SI ME CURO SIN ENGANO ALGUNO NI TANTO BUSCAR Y POR FIN ENCUENTRO A ESTE CHAMAN INDIO QUE SI ME CURO SIN ENGANO ALGUNO NI 
FALSAS PROMESAS COMO OTROS. De la noche a la mañana me resultaron unos dolores muy fuertes en mi vientre 
a tal punto que ya no podía tener relaciones sexuales y por eso mi esposo me dejo y si regreso para BRAGA, 
PORTUGAL por un tiempo hasta que el CHAMAN con su sabiduría y poder me lo hizo regresar y nos curo porque 
todo era cause de un daño que me había hecho mi ex y me curo. LOUISA PIBES

Tinhamos muitas esperanças de prosperidade quando aquí chegámos,vindo de LISBOA, PORTUGAL .Tudo começou bem,e
foi só depois de aquí estar há dois meses,que a mina esposa começou a comportar-se de uma maneira tão estranha.que
até quería regresar,mas sózinha,o que era bem pior. Visitei o XHAMAN INDIO para descubrir o que se estaba pasando ,e 
demos conta que havia alguém que estava fazendo rituais negros,para destruír o nosso lar.Pedi imediatamente ao
XHAMAN INDIO que me ajudasse.Agora somos muito felizes,unidos e mais que abençoados.Obrigado, SENHOR XHAMAN.q j g , q ç g ,
ALBERTO E ESPOSA.

Casei-me quando estávamos em PENICHE apaixonada do meu esposo há 10 anos,tudo foi amor até aí há 5 anos,quando
uma desconhecida destruiu a nossa relação.Disse-me que precisava-mos de tempo e me abandonou para ir com
ela.Sentia-me perdida e não quería perde-lo de todo.Pedi ajuda ao O CHAMAN INDIO ele utilizou uns cirios e com umas
missas e cerimonias especiais,o meu marido regressou a casa.Quer agradecer-lhe de todo o meu coração,porque me 
devolveu a felicidade. CONSTANTINA BRUNO.

Sou uma mulher casada com um homem mais velho que eu.Nos últimos 6 meses a sua saúde começou a deteriorar-se sem
razão.Preocupo-me muito,porque amo-o muito.Decidimos ir ao XHAMAN INDIO.Por ele,aprendemos que o meu marido estaba 
sendo vitima de bruxedo,que lhe estavam fazendo em  PORTUGAL para que él se quedara solo y que terminara postrado en una 
cama. El CHAMAN INDIO con sus rezos y rituales lo curo y nos advirtió de nuestros enemigos. Muchas gracias. OSVALDO 
SANTOS

QUIERO DAR MI TESTIMONIO DE QUE DESPUES DE VISITAR AL GURU INDIO, mi vida cambio en todo con mis hijos 
cuando vivíamos en QUELUZ todo era un caos solo existía las drogas y alcohol para ellos, pero con unas hierbas y 
unos baños este CHAMAN INDIO hizo que mis hijos y mi esposa se alejaran de esos malos vicios. Hoy tenemos una 
nueva vida aquí en CANADA gracias a el SR CHAMAN INDIO. CLODOALDO R.

TANTO BUSCAR Y POR FIN ENCUENTRO A ESTE CHAMAN INDIO QUE SI ME CURO SIN ENGANO ALGUNO NI TANTO BUSCAR Y POR FIN ENCUENTRO A ESTE CHAMAN INDIO QUE SI ME CURO SIN ENGANO ALGUNO NI 
FALSAS PROMESAS COMO OTROS. De la noche a la mañana me resultaron unos dolores muy fuertes en mi vientre 
a tal punto que ya no podía tener relaciones sexuales y por eso mi esposo me dejo y si regreso para BRAGA, 
PORTUGAL por un tiempo hasta que el CHAMAN con su sabiduría y poder me lo hizo regresar y nos curo porque 
todo era cause de un daño que me había hecho mi ex y me curo. LOUISA PIBES

Tinhamos muitas esperanças de prosperidade quando aquí chegámos,vindo de LISBOA, PORTUGAL .Tudo começou bem,e
foi só depois de aquí estar há dois meses,que a mina esposa começou a comportar-se de uma maneira tão estranha.que
até quería regresar,mas sózinha,o que era bem pior. Visitei o XHAMAN INDIO para descubrir o que se estaba pasando ,e 
demos conta que havia alguém que estava fazendo rituais negros,para destruír o nosso lar.Pedi imediatamente ao
XHAMAN INDIO que me ajudasse.Agora somos muito felizes,unidos e mais que abençoados.Obrigado, SENHOR XHAMAN.q j g , q ç g ,
ALBERTO E ESPOSA.

Casei-me quando estávamos em PENICHE apaixonada do meu esposo há 10 anos,tudo foi amor até aí há 5 anos,quando
uma desconhecida destruiu a nossa relação.Disse-me que precisava-mos de tempo e me abandonou para ir com
ela.Sentia-me perdida e não quería perde-lo de todo.Pedi ajuda ao O CHAMAN INDIO ele utilizou uns cirios e com umas
missas e cerimonias especiais,o meu marido regressou a casa.Quer agradecer-lhe de todo o meu coração,porque me 
devolveu a felicidade. CONSTANTINA BRUNO.

Sou uma mulher casada com um homem mais velho que eu.Nos últimos 6 meses a sua saúde começou a deteriorar-se sem
razão.Preocupo-me muito,porque amo-o muito.Decidimos ir ao XHAMAN INDIO.Por ele,aprendemos que o meu marido estaba 
sendo vitima de bruxedo,que lhe estavam fazendo em  PORTUGAL para que él se quedara solo y que terminara postrado en una 
cama. El CHAMAN INDIO con sus rezos y rituales lo curo y nos advirtió de nuestros enemigos. Muchas gracias. OSVALDO 
SANTOS

QUIERO DAR MI TESTIMONIO DE QUE DESPUES DE VISITAR AL GURU INDIO, mi vida cambio en todo con mis hijos 
cuando vivíamos en QUELUZ todo era un caos solo existía las drogas y alcohol para ellos, pero con unas hierbas y 
unos baños este CHAMAN INDIO hizo que mis hijos y mi esposa se alejaran de esos malos vicios. Hoy tenemos una 
nueva vida aquí en CANADA gracias a el SR CHAMAN INDIO. CLODOALDO R.

TANTO BUSCAR Y POR FIN ENCUENTRO A ESTE CHAMAN INDIO QUE SI ME CURO SIN ENGANO ALGUNO NI TANTO BUSCAR Y POR FIN ENCUENTRO A ESTE CHAMAN INDIO QUE SI ME CURO SIN ENGANO ALGUNO NI 
FALSAS PROMESAS COMO OTROS. De la noche a la mañana me resultaron unos dolores muy fuertes en mi vientre 
a tal punto que ya no podía tener relaciones sexuales y por eso mi esposo me dejo y si regreso para BRAGA, 
PORTUGAL por un tiempo hasta que el CHAMAN con su sabiduría y poder me lo hizo regresar y nos curo porque 
todo era cause de un daño que me había hecho mi ex y me curo. LOUISA PIBES
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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 

 Divorciei-me há mais de 10 
anos. sou uma mulher atraen-
te e com muito sucesso no 
ramo do negócio, só que a 
minha vida amorosa, tem 
sido um fracasso completo. 
tive muitas desilusões,mas 
agora,graças ao xAmAN, con-
segui realizer o meu sonho de 

ser uma família outra vez. Adoro o meu bébé. 
rEbEcA

teSteMunhoS reaiS

Atraio, amarro 
e submeto o 

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

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

sou uma mulher ca-
sada com um ho-
mem mais velho que 
eu.Nos últimos 6 me-
ses a sua saúde co-
meçou a deteriorar-se 

sem razão.preocupo-me muito,porque 
amo-o muito. Decidimos ir ao xHA-
mAN INDIO. por ele,aprendemos que 
o meu marido estaba sendo vitima de 
bruxedo,que lhe estavam fazendo em 
pOrtugAl para que él se quedara 
solo y que terminara postrado en una 
cama. El cHAmAN INDIO con sus re-
zos y rituales lo curo y nos advirtió de 
nuestros enemigos. muchas gracias. 

OsvAlDO sANtOs

Eu quero dar o meu 
testemunho depois 
de visitar o guru in-
diano, a minha vida 
mudou para melhor, 
com os meus filhos 
e morávamos em 
Queluz. 
tudo estava mal, 

só existia apenas drogas e álcool para 
eles. mas com algumas ervas, o sHA-
MAN INDIANO e fez em que os meus fi-
lhos e a minha esposa pararam desses 
maus hábitos. 
Hoje temos uma nova vida aqui no ca-
nadá pelo sHAmAN INDIAN. 

sr. clODOAlDO

Hoje estamos muito fe-
lizes por nos termos li-
vrado da dor que nos 
impedia de sermos feli-
zes. Agora juntos a volta 
da família e gozando do 
nosso netinho, porque o 
nosso filho conseguiu li-
vrar-se das drogas. Obri-
gado xAmAN. 

fAmIlIA  cIfuENtE

Divorciei-me há mais de 10 anos .Sou uma mulher atraente e com muito
sucesso no ramo do negócio só que a minha vida amorosa tem sido umsucesso no ramo do negócio,só que a minha vida amorosa,tem sido um 
fracasso completo.Tive muitas desilusões,mas agora,graças ao
XAMAN,consegui realizer o meu sonho de ser uma família outra
vez.Adoro o meu bébé.REBECA

Tudo na nossa família,começou a funcionar mal.o negócio do meu
marido virou em bancarota o divórcio da minha filha e eu com amarido virou em bancarota,o divórcio da minha filha,e eu com a 
minha saúde a piorar cada dia.Estávamos desesperados,mas
conseguimos encontrar a verdade através do XAMAN,e a causa era 
inveja e ciumes da parte do irmão do meu marido,que tentou
destruírnos.Obrigado XAMAN. FAMÍLIA LORNA.

Hoje estamos muito felizes por nos termos livrado da dor que nosHoje estamos muito felizes por nos termos livrado da dor que nos
impedia de sermos felizes.Agora juntos a volta da família e 
gozando do nosso netinho,porque o nosso filho conseguiu livrar-se 
das drogas.Obrigado XAMAN.FAMILIA  CIFUENTES.

Divorciei-me há mais de 10 anos .Sou uma mulher atraente e com muito
sucesso no ramo do negócio só que a minha vida amorosa tem sido umsucesso no ramo do negócio,só que a minha vida amorosa,tem sido um 
fracasso completo.Tive muitas desilusões,mas agora,graças ao
XAMAN,consegui realizer o meu sonho de ser uma família outra
vez.Adoro o meu bébé.REBECA

Tudo na nossa família,começou a funcionar mal.o negócio do meu
marido virou em bancarota o divórcio da minha filha e eu com amarido virou em bancarota,o divórcio da minha filha,e eu com a 
minha saúde a piorar cada dia.Estávamos desesperados,mas
conseguimos encontrar a verdade através do XAMAN,e a causa era 
inveja e ciumes da parte do irmão do meu marido,que tentou
destruírnos.Obrigado XAMAN. FAMÍLIA LORNA.

Hoje estamos muito felizes por nos termos livrado da dor que nosHoje estamos muito felizes por nos termos livrado da dor que nos
impedia de sermos felizes.Agora juntos a volta da família e 
gozando do nosso netinho,porque o nosso filho conseguiu livrar-se 
das drogas.Obrigado XAMAN.FAMILIA  CIFUENTES.

Divorciei-me há mais de 10 anos .Sou uma mulher atraente e com muito
sucesso no ramo do negócio só que a minha vida amorosa tem sido umsucesso no ramo do negócio,só que a minha vida amorosa,tem sido um 
fracasso completo.Tive muitas desilusões,mas agora,graças ao
XAMAN,consegui realizer o meu sonho de ser uma família outra
vez.Adoro o meu bébé.REBECA

Tudo na nossa família,começou a funcionar mal.o negócio do meu
marido virou em bancarota o divórcio da minha filha e eu com amarido virou em bancarota,o divórcio da minha filha,e eu com a 
minha saúde a piorar cada dia.Estávamos desesperados,mas
conseguimos encontrar a verdade através do XAMAN,e a causa era 
inveja e ciumes da parte do irmão do meu marido,que tentou
destruírnos.Obrigado XAMAN. FAMÍLIA LORNA.

Hoje estamos muito felizes por nos termos livrado da dor que nosHoje estamos muito felizes por nos termos livrado da dor que nos
impedia de sermos felizes.Agora juntos a volta da família e 
gozando do nosso netinho,porque o nosso filho conseguiu livrar-se 
das drogas.Obrigado XAMAN.FAMILIA  CIFUENTES.

tudo na nossa família,começou 
a funcionar mal.o negócio do 
meu marido virou em banca-
rota, o divórcio da minha fi-
lha, e eu com a minha saúde 
a piorar cada dia.Estávamos 
desesperados,mas consegui-
mos encontrar a verdade atra-

vés do xAmAN, e a causa era inveja e ciumes 
da parte do irmão do meu marido,que tentou 
destruírnos. Obrigado xAmAN. 

fAmílIA lOrNA

Tinhamos muitas esperanças de prosperidade quando aquí chegámos,vindo de LISBOA, PORTUGAL .Tudo começou bem,e
foi só depois de aquí estar há dois meses,que a mina esposa começou a comportar-se de uma maneira tão estranha.que
até quería regresar,mas sózinha,o que era bem pior. Visitei o XHAMAN INDIO para descubrir o que se estaba pasando ,e 
demos conta que havia alguém que estava fazendo rituais negros,para destruír o nosso lar.Pedi imediatamente ao
XHAMAN INDIO que me ajudasse.Agora somos muito felizes,unidos e mais que abençoados.Obrigado, SENHOR XHAMAN.q j g , q ç g ,
ALBERTO E ESPOSA.

Casei-me quando estávamos em PENICHE apaixonada do meu esposo há 10 anos,tudo foi amor até aí há 5 anos,quando
uma desconhecida destruiu a nossa relação.Disse-me que precisava-mos de tempo e me abandonou para ir com
ela.Sentia-me perdida e não quería perde-lo de todo.Pedi ajuda ao O CHAMAN INDIO ele utilizou uns cirios e com umas
missas e cerimonias especiais,o meu marido regressou a casa.Quer agradecer-lhe de todo o meu coração,porque me 
devolveu a felicidade. CONSTANTINA BRUNO.

Sou uma mulher casada com um homem mais velho que eu.Nos últimos 6 meses a sua saúde começou a deteriorar-se sem
razão.Preocupo-me muito,porque amo-o muito.Decidimos ir ao XHAMAN INDIO.Por ele,aprendemos que o meu marido estaba 
sendo vitima de bruxedo,que lhe estavam fazendo em  PORTUGAL para que él se quedara solo y que terminara postrado en una 
cama. El CHAMAN INDIO con sus rezos y rituales lo curo y nos advirtió de nuestros enemigos. Muchas gracias. OSVALDO 
SANTOS

QUIERO DAR MI TESTIMONIO DE QUE DESPUES DE VISITAR AL GURU INDIO, mi vida cambio en todo con mis hijos 
cuando vivíamos en QUELUZ todo era un caos solo existía las drogas y alcohol para ellos, pero con unas hierbas y 
unos baños este CHAMAN INDIO hizo que mis hijos y mi esposa se alejaran de esos malos vicios. Hoy tenemos una 
nueva vida aquí en CANADA gracias a el SR CHAMAN INDIO. CLODOALDO R.

TANTO BUSCAR Y POR FIN ENCUENTRO A ESTE CHAMAN INDIO QUE SI ME CURO SIN ENGANO ALGUNO NI TANTO BUSCAR Y POR FIN ENCUENTRO A ESTE CHAMAN INDIO QUE SI ME CURO SIN ENGANO ALGUNO NI 
FALSAS PROMESAS COMO OTROS. De la noche a la mañana me resultaron unos dolores muy fuertes en mi vientre 
a tal punto que ya no podía tener relaciones sexuales y por eso mi esposo me dejo y si regreso para BRAGA, 
PORTUGAL por un tiempo hasta que el CHAMAN con su sabiduría y poder me lo hizo regresar y nos curo porque 
todo era cause de un daño que me había hecho mi ex y me curo. LOUISA PIBES
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SerViÇoS conSulAreS
EmbAIxADA DE pOrtugAl Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883

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

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

Associação dos Pais
333, de Castelneau, H2R 1P8                  T.: 514.495.3284
Associação de nossa Senhora de Fátima
1815, Favreau, Laval, H7T 2H1                           T.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá 
4170, St-Urbain, H2W 1V3               T.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1N 1X6                          T.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136A, Pigeon, H8N 1A6                 T.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, Turgeon, J7E 3H8                          T.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West island
4789, Boul. des Sources, H8Y 3C6        T.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra Quebequente

T.: 514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8                                       T.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9                                      T.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, Rachel O., H2W 1G3                              T.: 514844.1011
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do Quebec

T.: 450.687.2082
Clube Oriental Português de Montreal
4000, Coutrai, H3S 1C2   T.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397, St-Lauent, H2W 1Z8   T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard O., H2T 2K1  T.:514.273.4389

681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

ASSociAÇÕeS e clubeS

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

centroS

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

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

igrejAS
igreja Baptista Portuguesa  T.:514.577.5150
Missão Santa Cruz          T.:514.844.1011
Missão de nª Sª de Fátima  T.:450.687.4035

CâMBiO DO DóLAR CAnADiAnO
8 DE ABRiL DE 2014

1 EURO = CAD 1.514530
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 rua 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

governanta “Nanny”
posição a tempo inteiro (40 horas 
por semana), pode viver lá ou não 
e salário mínimo. Deveres implica: 

fazer comida, limpeza, tarefas 
organizadas, ajuda-geral em relação 
à casa e a tomar conta de crianças 
(5 e 8 anos de idade). Endereço: No 
centro da cidade montreal, podemos 

patrocinar, se necessário. 
Deve falar francês ou inglês. 

Helena: 438-863-4088

AgÊnciAS
de ViAgenS

bAncoS e 
SerViçoS 

finAnceiroS

cAIxA pOrtuguEsA
4244 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

cAnAlizAdor

fotogrAfo

contAbiliStAS

ANíbAl AfONsO
c.g.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
Tel.: 514.817.2451

dentiStAS

4270 St-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eletricidAde

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

AgÊnciAS
funeráriAS

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

importAdoreS

merceAriAS

mErcEArIA
sá E fIlHOs

4701 St-Urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

monumentoS

notárioS

reStAurAnteS

cONfOrt
4057 Boul. St-Laurent            

Tel.: 514.987.7666

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

355 rua Rachel Este
tel.: 514.844.3054

trAduçõeS

trAnSporteS

Casamentos, 
Batizados,Festas,...

A Bom preço
tel.: 514.299.1593

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reStAurAnteS

urgÊnciAS e SerViçoS pÚblicoS

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

gIlbErtO
rENOvAÇõEs

gErAIs

t.: 514.668.6281

inFORMAçãO
PRA QUEM

LÊ.

RESULTADO
PRA QUEM
AnUnCiA.

renoVAçõeS

TRAGA O SEU VinHO
LE GRiLL

TASQUARiA
cozinha portuguesa

peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

Na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.
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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

AlugA-Se

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

AlugA-Se

Aluga-se 31/2  
todo renovado 
em excelente 

condições 
e perto do 

métro.
514-252-8692
514-255-1023

Apartamento no centro 
de Vila-Moura, Algarve. 
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

precisa-se de pessoa para 
trabalhar como caixeira com 

experiência, para um restaurante 
português. Deve falar muito bem o 
francês e inglês (a tempo parcial). 

E estamos à procura de 
pessoa com experiência para 

trabalhar na grelha.
514-688-1015

Vende-se pneus usados 
de inverno com dois anos. 
Goodyear Nordic P195-
-65r15. 514-571-1924

Vende-Se

posições disponíveis:
Empregadas de limpeza residencial;  pesoas para 
fazer limpezas gerais tal como limpeza de vidros 
e limpeza de tapetes
requisitos: mínimo 3 anos de experiência na in-
dústria de limpeza.
bom salário baseado na experiência.

514-531-2934 
ou enviarcv para 

Info@bellavitra.com

precisa-se de 
pessoal para 

trabalhar no serviço 
de limpeza “forte” 

(lavar vidros, 
tapetes, muros, 

etc.) e pintura na 
region de montreal. 
Deve ser pontual, 
fiável, trabalhador, 
minucioso. Deve 

ter um carro e falar 
inglês ou francês.

sylvain
514-816-5003

precisa-se de paste-
leiro com experiência 

a tempo inteiro.
fernando

514-382-2143

precisa-se de senhora 
para trabalhar ao 

serviço de balcão e 
deve ter um pouco 

de conhecimento em 
charcutaria e fazer 

sandes. 
514-842-3558

mAcsIl pAysAgEs
precisa-se de dois ho-
mens para trabalhar nos 
jardins.

manuel correia
514-977-3248

EmprEsA DE
jArDINAgEm

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

Salário conforme experiência 
ou rendimento. 

tel.: 514-259-5120

†EmprEsA 
DE jArDINAgEm

 precisa de pedreiro 
(cortador e 

instalador de pedra)
com experiência.

salário conforme expe-
riência ou rendimento

tel: 514-259-5120

AmANDA rODrIguEs
Faleceu em Montreal, no dia 2 
de abril de 2014, com 32 anos 
de idade, Amanda Rodrigues, 
natural de Machico, Madeira. 
Filha de Fátima Nobrega.
Deixa na dor sua mãe, seu pa-
drasto Gerard Melo, sua irmã 
Lisa (Gildo Cordaro), seu irmão 
Brian, seu sobrinhos/as Isabella 
e Justin, seu pai Carlos Rodri-
gues, sua madrinha Ligia No-
brega, seu tios/as, primos/as 
assim como restantes familiares 
e amigos.

Os serviços funebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-talon Est, montréal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno martins
Missa de corpo presente foi realizada, segunda-feira 7 
de abril de 2014 às 10h na Basilica St-Patrick. Foi a se-
pultar no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges. 

Live, Love, Laugh.
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.

PORTUGUESES COnSiDERAM 
25 DE ABRiL A DATA MAiS iMPORTAnTE
Segundo um estudo elaborado pelo instituto de 

Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e 
agora revelado pelo Expresso, o ‘25 de Abril’ é 
considerada a data mais importante da História 
de Portugal. O estudo revelou a forma como os 
portugueses veem hoje as questões relacionadas 
com o Estado novo.

 o estudo foi feito pela segunda vez, no espaço de 
dez anos, tendo sido o primeiro realizado em 2004. 
A maior conclusão aponta que 59% dos portugueses 
rejeitam o passado ditatorial e consideram o 25 de 
abril o acontecimento mais importante da sua His-
tória, entre todos os outros. o golpe, que se tornou 
numa Revolução, tem como significado a saída do 
povo à rua, para apoiar, ovacionar e saudar a liber-
dade. a rutura foi clara e há, para novos e velhos, 
um antes e um depois dessa data. segundo o estudo, 
os portugueses no seu conjunto orgulham-se dela.em 
segundo lugar, com apenas 11%, encontra-se a im-
plantação da república. também na lista, mas com 
percentagens mais pequenas encontram-se aconteci-
mentos como a Batalha de aljubarrota, a chegada de 
Vasco da gama à Índia, a restauração da indepen-
dência e a adesão de portugal à cee.

pAvé bOIsbrIAND 
A melhor equipa de 

“pavé-uni” no Quebeque, 
procura pessoa com expe-
riência para a colocação de 

“pavé-uni”. bom trabalhador. 
johanne 450-628-5472

Precisa-se de senhora para  
fazer a limpeza de uma 
casa e passar a ferro. 2 à 
3 dias por semana, deve ter 
experiência e referências.

514-965-2048

precisa-se de 
uma boa e confiá-
vel senhora para 
a limpeza de uma 

casa, a tempo 
parcial. com 
experiência e 

referências. Deve 
falar um pouco de 
francês ou inglês.

514-710-8045

encontroS
bOA E lINDA sENHOrA, 
prOcurA HOmEm ENtrE 
48 -55 ANOs pArA AssuN-
tO sérIO. DEvE tEr O 
sEu pAssADO sEm prO-
blEmA prEsENtEs.

rINA
514-318-6633
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AnGOLA

o dia 4 de aBril de 2002 Foi uM aCto de Paz

no dia 5 de Abril realizou-se na, Casa da Co-
munidade Angolana em Montreal, conforme 

fora previamente anunciado, uma sessão subordi-
nada ao tema «12 Anos em Paz».
À sessão assistiu o embaixador de angola, agos-

tinho tavares, vários membros e amigos da comu-
nidade angolana, a televisão portuguesa Montréal 
Magazine e o jornal a Voz de portugal.

a abrir a sessão, Kiluanje Furtado proferiu as pa-
lavras de boas vindas e agradeceu sensibilizado a 
presença de todos. josé de Figueiredo, numa inter-
venção comovida por ali reencontrar-se com antigos 
camaradas de armas: e recordou alguns episódios 
mais significativos da sua participação do seu tempo 
de jovem. paixão Mulonga, em nome da comissão 
apresentou um breve historial, de 12 anos de paz em 
angola e considerou que a democracia está estabili-
zada e adaptada aos agentes, instituições e às novas 
realidades.

o embaixador de angola, agradeceu o convite e a 
presença de todos. o legado precioso da paz repre-
senta, indubitavelmente, convocar a memória do dia 
4 de abril de 2002; creio que isso está claro para 
toda a gente. gostaria de enfatizálo, como orador 
nesta sessão. as armas calaram-se e hoje temos de-
senvolvimento económico, política social, transpor-
tes desenvolvidos, mais justiça clara, passados que 

são apenas «12 anos de paZ». de realçar, aliás, 
que a formação continua a ser uma das prioridades do 
governo. aproveitou a ocasião para convidar os estu-
dantes angolanos no canada, para regressarem logo 
que possivel, para participarem no desenvolvimemto 
harmónico e equilibrado do país. obrigado por terem 
organizado esta sessão de caráter evocativo do nosso 
dia da paz e dos nossos valores culturais.
o jantar de confraternização de apreciável sabor 

gastronómico, aqueceu a alma dos hóspedes. nestes 
meandros, encantou descobrir a cozinha onde cada 
hóspede se servia, escolhendo tudo directamente ao 
seu gosto. um mimo entre homens, senhoras e jovens 
vestidos a rigor e percrbi que é um espaço à imagem 
das famílias. senti que estava numa casa acolhedora, 
com palavras de magia, frases políticas, literárias e 

MAnUEL DE 
SEQUEiRA RODRiGUES

música. 
Volto ao corredor para ver algum entretenimento, 

espreito a sala de reuniões e percebo que é na frieza 
que está o ganho; o embaixador de angola, agosti-
nho tavares chega dentro de 10 minutos, recebo a 
informação pela voz de um amigo de longa data, que 
também faz parte da direcção: «É um gesto bonito 
ter vindo para festejar-mos todos juntos, 12 anos de 
paz em angola, não achas? claro é um dia especial e 
histórico». Fruto da circunstância encontro o adria-
no costa, que colabora com a actual direcção e que 
acredita que a associação é uma presença indispen-
sável na actual comunidade angolana em Montréal. 
a casa da comunidade angolana de Montréal, si-

tuada no Boul. St. Laurent 5552, conta promover di-
versas iniciativas para chamar os seus associados à 
participação. a direcção apelou a todos  para proce-
derem ao pagamento das suas quotas, codição indis-
pensável para o bom êxito das actividades e cumpri-
mento das suas obrigações.
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PAlAVrAS cruzAdAS

AnedotAS

quinta-Feira 10 de aBril
- CarloS leitão eleito
- angola CoMeMora o dia da Paz

SáBado 12 de aBril
- no Porto, SeMinário da iMPrenSa no Mundo

bell fibe: 880 | Videotron: 255

SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONtAIs: 1. Enfado, Nuca. 2. Lei, Ema, Mas. 3. Em, Alada, Mi. 4. Preservar. 5. 
Colo, Olear. 6. Oca, Rir. 7. Anual, Fama. 8. Irascível. 9. Ri, Arroz, Li. 10. Ano, Eia, Dia. 
11. Raso, Ornear. vErtIcAIs: 1. Elenco, Irar. 2. Nem, Ocarina. 3. Fi, Plana, Os. 4. 
Aro, Usa. 5. Dele, Lacre. 6. Omaso, Lírio. 7. Adelo, Voar. 8. Are, Fez. 9. Um, Varal, De. 
10. Camarim, Lia. 11. Asir, Rabiar.

HOrIzONtAIs: 1. Boca de um rio. Substância aromá-
tica de certos vegetais. 2. Existes. Fruto da nogueira. 
Que é de bronze. 3. Mexer-se levemente. 4. Alguma. Tí-
tulo dado aos chefes de certas tribos muçulmanas e aos 
descendentes de Mafoma. Contr. da prep. em com o art. 
def. a. 5. Apreensão. Igualar (pop.). 6. Detonação. Incli-
nação da alma e do coração. 7. Texto ou conteúdo de 
um escrito. Soltar bramidos. 8. O espaço aéreo. Perfu-
me. Ensejo. 9. Lançar fogo a. 10. O mesmo. Escudeiro. 
A minha pessoa. 11. Dono de moinho. Nome da letra M. 

vErtIcAIs: 1. Osso da coxa dos vertebrados. Boldrié. 
2. Aqueles. Introduzir. Contr. da prep. de com o art. def. 
o. 3. Vaso de noite. Doçura (fig.). 4. Despido. Equívoco. 
A mim. 5. Ação ou efeito de bolear, de aperfeiçoar. Lan-
tânio (s.q.). 6. Diz-se do pão sem fermento. Pôr, usar. 
7. Graceja. Aparelho de bestas. 8. A si mesmo. Rima. 
Contr. da prep. a com o art. def. o. 9. Qualquer abertura 
circular. Produzir olhos ou rebentos. 10. Forma antiga de 
mim. O focinho dos animais. Indica lugar, tempo, modo, 
causa, fim e outras relações (prep.). 11. Untar com óleo. 
Torre, no jogo do xadrez.

A esposa ,junto ao marido moribundo. Júlio meu tesou-
ro, esta noite já estarás a cear com os anjinhos. Vai tu 
,que eu não tenho apetite.

Sogra para o genro. Que milagre aconteceu para tu me 
vires visitar? Tive uma discussão com a sua filha e ela 
mandou-me para a casa do diabo.

A Maria entra na sala aos gritos. Manel, Manel, o nos-
so filho comeu o jornal !!! Não faz mal mulher, era o de 
ontem.

Deus chama todas as viúvas ao céu e diz-lhes: Toda 
aquela que foi infiel ao seu marido dê um passo em fren-
te. Deram todas, excepto uma. Deus levanta-se e diz a 
São Pedro. Vai buscar a surda…

A esposa levanta-se no meio da noite e percebe que o 
marido está a chorar na sala.Ela pergunta-lhe o que se 
passa ? Lembras-te de quando namorávamos, tinhas 16 
anos e engravidas-te ? Lembro-me, diz ela. Pois é, o teu 
pai disse-me que se não casasse contigo, apanharia 20 
anos de cadeia. Sim e depois, porque choras ?Se tives-
se sido preso, saía amanhã.
Um gaiato diz a uma senhora grávida. O que tens 
na barriga ? Um bébé muito grande.E gostas dele ? 
Claro,muito.Então porque é que o comeu.?

Um advogado acaba de abrir um escritório no centro da 
cidade e como não tem clientes, quando um homem en-
tra, finge que está a falar ao telefone. Sim, sim, como 
quiser. O julgamento então será na sala do tribunal. 
Desliga o telefone e pergunta ao homem: Então o que 
deseja? Sou da PT e venho ligar o seu telefone.

O condutor para a policia: Não acha um exagero tirar-
-me a carta, só porque entrei numa tasca? Sim se tives-
se entrado sem o carro!

noé
como os 10 Mandamentos e sansão e dalila.
o impacto que a fábula de noé tem com o público 

está relacionada em parte com os animais; imaginá-los 
vindo aos pares para a arca, de todas as espécies. a 
cena está no filme, criada integralmente por compu-
tação gráfica. Depois a bicharada é deixada de lado. 
como é difícil imaginar milhares de animais dentro 
uma embarcação à deriva sem alimentação e convi-
vendo pacificamente, os realizadores optaram por uma 

saída astuta: todos ao entrar na arca hi-
bernam. uma ideia inteligente, mas que 
deixa no espectador a sensação de que 
os bichos mereceriam mais destaque.
outra solução equivocada se desenro-

la já na arca. como a Bíblia não traz 
nenhuma descrição de como foi o dia-
-a-dia de noé à deriva, aronofsky e 
Logan desenvolvem um conflito entre 
o patriarca e  sua família. um embate 
que poderia ter sido melhor aproveita-
do se propusesse uma reflexão a cerca 
da decisão a que noé se vê impelido a 
tomar. O filme, no entanto, não explora 
o conflito interior do personagem, mas 
seu embate com a mulher, filhos e nora. 

Ao final, uma cena tola e desprovida de emoção, en-
volvendo Noé e dois bebês, encerra o conflito.
Quando finalmente a arca repousa seu calado no 

Monte Ararate, sabemos que o filme está prestes a 
acabar. E a distância que separa você da tela con-
tinua lá, presente. Devíamos estar nos importando 
mais com noé e os seus, mas simplesmente não con-
seguimos. Seria preciso uma “suspensão voluntária 
da descrença” também com os realizadores. Mas aí 
já é crença demais, é fé.

A história de noé na Bíblia é breve. E como é 
praxe no livro sagrado, suscita mais dúvidas 

do que oferece respostas. Está lá que Deus decidiu 
eliminar a humanidade porque se arrependeu de 
sua obra. Escolheu noé, o último homem justo, 
para construir uma arca e salvar a ele, sua família 
e um casal de cada espécie animal. Deu especifi-
cações técnicas sobre o tamanho da embarcação e 
avisou que iria inundar tudo.
a Bíblia é exígua em detalhes e qual-

quer cineasta que se propusesse a levar 
a história para as telas teria de preen-
cher lacunas, muitas delas. o diretor 
darren aronofsky (cisne negro), apai-
xonado pelo texto desde a adolescên-
cia, juntou-se ao roteirista john Logan 
para transformar o conto bíblico em 
filme. A dupla tomou diversas decisões 
e liberdades, algumas engenhosas, ou-
tras não. o resultado, infelizmente, dei-
xa a desejar.
Em Noé, o filme, Aronofsky e Logan 

resolvem o problema com uma solução 
também improvável: gigantes de pe-
dra, chamados de guardiões, formam a 
equipe de marceneiros de Noé. O filme justifica sua 
existência como sendo anjos amaldiçoados por deus 
presos em corpos feito de rocha na terra.
É preciso muito boa vontade para engolir os trans-

formers de pedra do filme. Principalmente quando, 
mais adiante, são usados para enxertar ação na história 
numa cena de batalha campal que remete o espectador 
a um universo de ficção científica. Perde-se neste mo-
mento (e em tantos outros) a impressão de estar assis-
tindo a uma trama bíblica. Falta aquele tom solene e 
épico que Cecil B. DeMille soube imprimir em filmes 

prEpArAÇÃO:

lumE
DIfIculDADE:

fácIl

DOsEs:

4
tEmpO:

40mIN
prEpArAÇÃO:

INgrEDIENtEs:

RECEiTA DA SEMAnA

arroz de laPaS
1 kg lapas-capuchinhas
500 g arroz agulha

2 cebola(s) picada(s)
3 dente(s) de alho
1 c. sopa azeite
2 c. sopa coentro(s) picado(s)
2 folha(s) de louro
q.b. sal
q.b. pimenta

1. Lavar as lapas e escalda-las. Guardar e coar 
a água da escaldadela.

2. Picar as cebolas e os alhos. Pô-las dentro do azeite e 
faça-o ferver até a cebola ficar transparente temperar com 
o sal, a pimenta e o louro.
3. Depois frita-se levemente o arroz e acrescenta-se a 

água de escaldar as lapas (2,5 vezes o volume do arroz) .
4. Quando estiver pronto (+/- 10 minutos de fervura), 

deitam-se as lapas e os coentros picados. Serve-se de 
imediato.
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CAnTinHO DA POESiA
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PriMavera
Olhai os lírios do campo

Tão perfumados
Nascem nos montes

Sem serem semeados.

Os campos estão lindos
Cheios de flores
Todos enfeitados
De várias cores

Uma alegria a primavera
Tudo verdinho, colorido
Que dá gosto dar um

Passeiozinho
Para ver e admirar

O poder Divino

Não só o homem
Semeia e colhe

O poder de Deus é grande
Que mesmo sem se semear

Também se recolhe.
Ana Irpic

8 2
5

7
2

olhoS do Coração
Em cada dia que passa

Ficas mais cheia de graça
Com teu distinto fulgor
Na minha vida presente
Vejo-te sempre atraente

Aos meus olhos do amor.

E o tempo qual quimera
Mavioso te fizera

Mais sábia e mais senhora
Mostrando sempre indulgência

Muito agrado e deferência
Da mesma forma que outrora.

Caminhei sempre a teu lado
No rumo por nós sonhado
E por nós dois escolhido...

Sem ter de voltar atrás
Sou feliz porque me apraz 

O caminho percorrido.

Os anos foram passando
Eu por ti fui conservando
Este amor feito paixão

Que mantém sempre virtude
Com a mesma juventude
Aos olhos do coração !...

Euclides cavaco

inFORMAçãO 
PRA QUEM LÊ.

RESULTADO 
PRA QUEM AnUnCiA

COORDEnADO POR JOSé PEREiRA

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

FiGURAS DE PORTUGAL:

Pouco se sabe da vida de um dos mais famosos 
pin- tores portugueses do período manuelino. 

Com segurança, sabe-se apenas que Vasco Fer-
nandes viveu e manteve uma oficina na cidade de 
Viseu durante cerca de 40 anos, de 1501-1502 até 
1542-1543. Sabe-se que em 1513 viajou acompa-
nhado da mulher, Ana Correia, a fim de efectuar 
o pagamento de uma multa aplicada pela senten-
ça da Relação de Lisboa. E da sua família pouco 
mais se conhece. 
a sua personalidade artística envolveu-o numa aura 

mítica durante séculos e, por fascínio da sua arte e 
tradição da sua glória, consolidou-se o epíteto “grão 
Vasco”.
o seu trabalho pictórico situa-se na primeira meta-

de do século XVI. A oficina que manteve em Viseu 
era extraordinariamente activa. através de Vasco Fe-
mandes e de seus discípulos gaspar Vaz e antónio 
Vaz, a região da Beira alta e alto douro conheceu 
um peíodo áureo° e ímpar.
Vasco Fernandes começou a trabalhar no retábu-

lo de Lamego (1506-1511) com entalhadores fla-
mengos e recebeu a importante encomenda para o 
Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, em 1530-35. 
Numa primeira fase da sua obra (até à década de 30 
do século XVi), o pintor revelou uma sensibilidade 
estética nórdica. tanto o retábulo da capela-mor da 
Sé de Viseu, como o da Sé de Lamego, confirmam 
o fascínio de Grão Vasco pela pintura flamenga. Do 
primeiro, inicialmente constituido por 18 painéis, 

subsistem hoje 14 painéis no Museu de grão Vasco, 
em Viseu (fundado em 1915, o museu possui obra 
vasta do mais célebre pintor viseense). do conjunto 
retabular de Lamego, formado originariamente por 
20 painéis, restam cinco (Museu de Lamego). este 
conjunto, esclarecedor dos recursos tecnicos e sensi-

bilidade estética do pintor, confirma uma referência 
nórdica, realismo de pormenores, cromatismo vivo, 
modelação delicada de figuras e efeitos lumínicos 
nas suas roupagens.

numa segunda fase da sua obra, grão Vasco dei-
xa-se conduzir por uma linguagem italianizante, 
de envolvimento dramático. as suas duas grandes 
obras deste período são pentecostes de santa cruz 

de Coimbra (pintado entre 1530-35) e S. Pedro, con-
siderada a obra mais conhecida e bela de grão Vasco 
(Museu gão Vasco). das suas obras destacamos tríp-
tico da coroa, no Museu nacional de arte antiga, 
Lisboa, os 16 painéis de Freixo-de-espada-à-cinta, o 
calvário e o Baptismo de cristo.

vaSCo FernandeS



A Voz de PortugAl  |  9 de Abril de 2014  |  P. 19

HéLiO BERnARDO LOPES

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

JORGE CORREiA

notinhaS Muito BreveS

no meu texto de ontem fiz uma ligeira referên-
cia ao título do artigo de Mário Soares, UM 

EnCOnTRO DECiSiVO, que se refere, natural-
mente, ao encontro entre Barack Obama e o Papa 
Francisco, que há dias teve lugar no Vaticano. 
no meu texto, porém, não tratei deste tema de um 

modo intencional: não creio que o encontro em causa 
tenha sido realmente decisivo.
as notícias sobre o encontro deram a conhecer que 

no mesmo se tratou da pobreza no Mundo, da situa-
ção na ucrânia e do dito casamento homossexual nos 
estados unidos, hoje já aceite pelo supremo tribu-
nal Federal como não sendo inconstitucional. nunca 
foi noticiado, que o tema dos direitos Humanos num 
qualquer tenha sido tratado.
a fazer fé nas notícias, nunca até agora negadas nem 

complementadas, o tema dos prisioneiros de guantá-
namo não terá sido abordado. 
de resto, é minha convicção que a generalidade das 

chancelarias ocidentais, talvez mesmo outras, nunca 
terá atribuído grande importância a uma tal situação. 
e, note-se, estão ali detidas há mais de uma década 

pessoas nunca acusadas nem julgadas.
sem espanto, constato que mesmo Mário soares, à 

semelhança da generalidade dos políticos europeus, 
no ativo ou fora dele, evita falar deste tema. 
Tê-lo-ão, porventura, aflorado como que para me-

mória futura, mas em circunstâncias sem um ínfimo 
de impacto público. 
Fosse o caso das pussy riot, e logo outro galo can-

taria...
Faz-me lembrar as eleições livres que conduziram 

às vitórias da Fis, na argélia, ou de Morsi, no egi-
to, ou de ianukovitch, na ucrânia: foram plenamente 
livres, mas a arruaça pôs-lhes um fim perante o silên-
cio ou o conluio ocidental. 
É, afinal, a democracia à moda euro-americana...
Mas ontem mesmo tive a oportunidade de escutar 

três concidadãos de grande relevância histórico-
-política, e a propósito de temas diversos: josé silva 
Lopes, antónio Bagão Félix e otelo saraiva de car-
valho. começo agora por este.
a dado passo, Vítor gonçalves colocou a otelo esta 

interessante pergunta: acha que os portugueses se 

mantiveram demasiado calados e quietos durante o 
Estado Novo? Bom, a verdade é que Otelo ficou um 
pouco sem saber o que dizer, sem perceber como ex-
plicar o que há dias o seu camarada de armas, ama-
deu garcia dos santos, referiu na sua entrevista ao 
i: aguentámos a ii república tranquilamente. e já 
estamos de novo a aguentar a destruição do estado 
social e da constituição de 1976 com a mesma paca-
tez de outros tempos. 
até os militares parecem estar a ver-se dotados da-

quelas caraterísticas da histórica Brigada do reumá-
tico, porque mandam agora o povo fazer as revolu-
ções. e porquê tudo isto? pois, porque o português 
não é, está.
depois, a entrevista de josé silva Lopes com ana 

Lourenço, no espaço que foi de Mário crespo. sem 
espanto, e reconhecendo não ser conhecedor da te-
mática da segurança social, o economista lá nos sur-
giu com a conversa de que é preciso mudar as coisas, 
porque há cada vez mais velhos e os jovens são cada 
vez menos. inenarrável!
Mas logo de seguida, e também com ana Louren-

ço, antónio Bagão Félix foi de uma clareza límpida: 
fortemente ligado à área dos seguros, garantiu ali que 
as verbas entradas na segurança social são comple-
tamente suficientes para manter os seus custos. 
Mais: desafiou mesmo quem quer que seja para dis-

cutir consigo tal tema. e mais ainda: explicou que os 
que dizem o contrário o fazem porque uma mentira 
repetida mil vezes acaba por ser tomada por verda-
deira. a evidência!
Por fim, uma nota minha: a Segurança Social, como 

disse Bagão, é sustentável por si mesma, mas o que 
se não pode fazer é esquecer as pessoas, como se deu 
com silva Lopes, que tudo acabou por reduzir a um 
mal aplicado cálculo actuarial. 
O que este economista tem de dizer é o que fazer 

com as pessoas mais velhas nesta sua fase final da 
vida: deixá-las à sorte e com a morte à vista? 
Ou, pelo contrário: todos – personalidades cole-

tivas ou individuais – contribuírem para todos? 
A vida está primeiro ou depois das empresas? 
é mais uma vulgar mercadoria? 
Deve ser tratada como uma qualquer outra va-

riável das que surgem nos modelos económicos?

rwanda 
20 anoS dePoiS

Estava-se em 1994 quando o mundo assistiu a 
um dos mais impressionantes atos de selva-

jaria: genocídio no Rwanda. Este país Africano, 
localizado no centro de África perto dos grandes 
lagos, é formado essencialmente por uma popula-
ção com duas origens étnicas: Hutu e Tutsi. 
existe um terceiro grupo étnico da população, twa, 

com pequeno peso no total da população, grupo este 
formado por pigmeus que vivem nas florestas tropi-
cais africanas. a população do rwanda é dominada 
em larga maioria pela etnia Hutu. 
os tutsi têm uma origem que se dispersa geogra-

ficamente por vários países derivada das múltiplas 
limpezas étnicas que ocorreram naquelas regiões de 
África. grande parte do século passado foi dominado 
por constantes movimentos populacionais fugindo da 
violência e da pobreza. 
o rwanda tem sido particularmente afetado, com 

existência constante de campos de refugiados ao lon-
go de todo o século XX. 
a existência de governos e forças políticas extre-

mamente dominadoras e repressivas na maioria dos 
países africanos geraram oposições do mesmo cali-
bre, em que nenhuma diferença progressivas as dis-
tingue para além das comuns desculpas de diferenças 
étnicas e propostas políticas de alcance e objetivos 
duvidosos. 
o rwanda não escaparia a esta linha de ação, onde 

um governo totalitário teria o fim com o assassinato 
do seu presidente, dando lugar de imediato ao geno-
cídio onde uma elite extremista da etnia Hutu promo-
veria e implementaria umas das maiores barbáries do 
século XX dentro do seu próprio país. a etnia tut-
si foi a visada, assim como os mais moderados da 
etnia Hutu. Estima-se que entre 500 mil a 1 milhão 
de pessoas, incluindo crianças, foram gratuitamente 
massacradas pelas formas mais bárbaras que se possa 
imaginar. 
Este evento ficou na memória do mundo pela facili-

dade com que aconteceu e inoperância do mundo em 
responder preventivamente à mesma. não se preten-
de aqui estabelecer um julgamento de consciência, 
contudo será importante pensar sobre como evitar 
situações destas no futuro. Há vários aspetos que 
contribuíram para o desembocar nestas barbáries, no 
entanto há um que salta mais à vista de todos os ou-
tros: educação! 
a educação daqueles povos, e a educação na ma-

neira de ser e estar do mundo dito ocidental. Quando 
falo da educação não falo apenas da educação técni-
ca de aprender a ler, escrever e tirar um curso. Falo 
também da educação humana, aquela educação que 
instala princípios humanos no nosso ser e limita os 
pensamentos e ações da nossa pessoa no seio da so-
ciedade. 
esta educação falhou naqueles países, pela herança 

cultural de diferenciação das populações indígenas, e 
falha também no atual mundo ocidental pela indife-
rença e falta de importância atribuída a diversos si-
nais anunciadores de desgraças similares. 
algum tempo atrás, e peço desculpa por não ter 

anotado a origem, li um comentário demonstrando 
indignação pelo facto de nós, no nosso corpo, quan-
do sentimos um espinho na ponta do dedo, todo o 
nosso organismo se aplica em eliminá-lo pela dor e 
desconforto que produz. 
Fazendo minha a pergunta desse autor esque-

cido: então se a Humanidade é um organismo, 
composto por vários órgãos que serão as diversas 
populações ou países, porque razão essa mesma 
Humanidade não se mobiliza para eliminar o es-
pinho local que a afeta a nível geral?

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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FOTO DA SEMAnA

J. J. MARQUES DA SiLVA

o CaMinho daS eStrelaS

Está escrito:--“Fez Deus os dois grandes luzei-
ros; o maior para governar o dia e    o menor 

para governar a noite; e fez também as estrelas 
(Gén.1:16). Para quê?
A Bíblia não trata das estrelas como alvo científico. 

o termo é usado para um corpo luminoso, e o seu 
grande número simboliza a prodigalidade de deus. 
ele usa-as, se quiser. 
o homem chegou a adorar algumas, porém as es-

trelas são insignificantes quando comparadas com o 
próprio jeová. também está escrito:--“não levantes 
os teus olhos aos céus e vejas o sol, a lua, e as estre-
las, e sejas impelido a que te inclines perante elas. 
(deut.4:19). Quer dizer: “podes admirá-las mas não 
adorá-las.
a sociedade terrena tem tirado partido da existência 

celeste, e orgulha-se:--de uma artista teatral de gaba-
rito pode dizer-se: é uma estrela… 
um homem de cultura ativa é considerado um astro. 
a insígnia de um general é uma estrela… pancada 

na cabeça leva a ver estrelas… e muito mais.
a Bíblia também se refere a constelações. “Quem 

fez a  ursa, o Órion, o sete-estrelo, e as recâmaras 
do sul? (job 9:9) claro, foi deus! o sete-estrelo é 
visível antes de nascer o sol, na primavera, no he-
misfério norte da terra, enquanto o Órion aparece no 
outono para introduzir o inverno, e a sua influência é 
restringida no momento certo. 
algo mais se descreve, e job continuou a interrogar 

deus, como os homens se interrogam hoje, uns aos 
outros, porque as obras do senhor provocam interes-
se… 
deus teve paciência e acabou por interrogar job: 

--“Quem é este que escurece os meus desígnios com 
palavras sem conhecimento? onde estavas tu, quan-
do eu lançava os fundamentos da terra? Quem assen-
tou a pedra angular, quando as estrelas da alva se jun-
taram alegremente, e cantavam, e rejubilavam todos 

os filhos de Deus? (Job 38:2,4,5,7). 
naturalmente, deus também usa as estrelas!
a Bíblia fala da estrela de Belém, que anunciou o 

nascimento de jesus, como profecia de Balaão e “es-
trela de jacob”; isaías profetiza: “as nações se enca-
minham para a luz, e os reis para o resplendor que te 
nasceu”. (Núm.24:17; Isaías 60:3). 
Mateus desenvolve a visita dos magos, que segui-

ram “a sua estrela” e, convocando todos os princi-
pais sacerdotes, indagaram onde cristo devia nascer: 
--em Belém de judá, responderam eles”. então He-
rodes, que se encolheu envejoso, pediu aos magos 
para ser avisado, e adorar também jesus… todavia, 
sendo por divina advertência prevenidos em sonho 
para não voltarem à presença de Herodes, regressa-
ram por outro caminho (Mateus 2:1-12).
Há quem pense que talvez fosse o cometa Halley 

que guiou os magos, ou algum outro cometa que se 
fez visível; mas não é fácil concluir que o cometa 
Halley se desviasse por tanto tempo. 
os astrólogos informam que no início do ano 7 a.c., 

houve uma conjunção dos planetas júpiter, saturno e 
Vénus, e um tal fenómeno não podia ser chamado 
de estrelas. as novas não são usualmente visíveis ao 
olho desarmado, mas uma supernova podia ter domi-
nado o firmamento à noite. 
talvez fosse uma estrela de grande luz, que levas-

se os magos a uma admiração, e deus os conduziu 
guiando-os. 
não há verdadeira “astronomia” nas  Escritu-

ras; mas certa visão do universo é subentendida 
com a moderna cosmologia. Vivemos num gigan-
tesco  sistema estelar composto, com talvez mais 
de mil milhões de estrelas, semelhantes ao nosso 
sol, e não é possível determinar assuntos… “Uma 
é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a 
glória das estrelas; porque uma difere em glória 
de outra estrela”. (1ª Cor-15: 41). 
“O primeiro homem, Adão, foi feito alma viven-

te; o último, Jesus, espírito vivificante”; e o ser 
humano, salvo por Ele, quem sabe se não há uma 
estrela conduzindo-lhe o Caminho do céu, para se 
encontrar com o Senhor da Glória? Pensemos!

viver no Meio
da deSordeM

Todos somos diferentes. Há pessoas teimosas, 
submissas, rabugentas, tristes ou alegres, há 

quem seja muito organizado ou quem viva no meio 
da desordem. São comportamentos que definem 
a personalidade de cada um de nós. no entanto, 
quando algumas das características pessoais ge-
ram problemas na interação com outras pessoas, 
ao nível emocional e na forma de lidar com o dia-
-a-dia, de modo regular e durante um período de 
tempo muito alargado, é provável que se esteja 
perante uma perturbação de personalidade.
este tipo de comportamento, dizem os psicólogos, é 

uma resposta à incapacidade de adaptação ao stress 
social, geralmente diagnosticado no início da idade 
adulta. e, o pior, é que com a idade, o problema não 
melhora... a perturbação da personalidade obsessivo-
-compulsiva (poc) torna-se cada vez mais complica-
da para o doente e para quem vive com ele... 
por isso, quem sofre de uma perturbação de poc 

gera fortes reações em quem o rodeia. embora, para 
o paciente, são as pessoas que o rodeiam e as circuns-
tâncias externas as responsáveis pelos seus proble-
mas – são sempre os outros os culpados pelos seus 
problemas. 
assim, (e aqui é que está a teimosia), em vez de 

tentar mudar, tenta mudar quem o rodeia. 
na sua mente, são sempre os outros que estão erra-

dos. nestas situações, quando não há um diagnóstico 
precoce, a tendência é que o estado psíquico da pes-
soa se agrave, com as consequentes implicações na 
vida pessoal, familiar e laboral do indivíduo. 
Há quem sugere que o perfeccionismo é uma doen-

ça, talvez... Mas, quem  lida ou vive com alguém com 
este problema de saúde, também não tem a vida fácil. 
e exemplos não faltam. uma pessoa obcecada  em 
acumular objetos que, para ela, têm valor e importân-
cia como todos os jornais gratuitos e panfletos  que 
gratuitamente são distribuídos. ou, ir à livraria pú-
blica e vir carregada de livros, especialmente aqueles 
que são gratuitos e, encher a casa ou o apartamento 
de livros e raramente pegar num desses livros para 
ler!... 
Mas há mais... essas mesmas pessoas também são 

obcecadas com roupas e calçado!... Há quem tenha a 
casa ou o apartamento onde vivem atulhado de obje-
tos usados que apanham nas ruas e ruelas nos dias em 
que passa o camião do lixo. 
este tipo de comportamento, dizem os psicólogos, 

“são pessoas que padecem de perturbação obsessi-
va-compulsiva”. 
esta personalidade caracteriza-se por uma diminui-

ção na capacidade de exteriorizar emoções “positi-
vas”, como demonstrações de afeto, níveis de per-
feccionismo  que impedem o paciente de ter uma 
perspetiva global de um problema ou em  qualquer 
outra situação que exige regras rígidas estabeleci-
das pelo próprio. são pessoas com a incapacidade 
de deitar fora pertences usados, mesmo sem valor 
sentimental; que têm aversão em delegar tarefas e 
trabalhar em equipa com outros, a não ser que se sub-
metam à sua vontade e à exibição da sua rigidez e 
teimosia. são pessoas com altos níveis de ansiedade 
e até depressão escondendo níveis de insegurança.
E como ajudar quem sofre com esta perturbação 

da personalidade? não é fácil... Pois este tipo de 
personalidade tem sempre a convicção de que a 
sua forma de pensamento e atuação estão sempre 
corretas. Por norma, são pessoas muito inflexíveis, 
teimosas, extremamente obcecadas e com altos 
níveis de exigência. Com o agravar do seu com-
portamento obsessivo-compulsivo poderão, como 
acontece com frequência, surgir problemas a nível 
laboral e social. não é fácil conviver ou trabalhar 
com alguém que é completamente desorganizado 
e que vive no meio da desordem.

AUGUSTO MACHADO
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mAjor leAgue Soccer (uSA)

P Equipa J V E D GM  GS P

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

grupo eSte

P Equipa J V E D GM  GS P

1-FC Dallas 5 4 1 0 13 6 13
2-Real Salt Lake 5 2 3 0 8 4 9
3-Vancouver W. 5 2 2 1 8 5 8
4-Colorado Rapids 4 2 1 1 7 5 7
5-Seattle Sounders 5 2 1 2 9 8 7
6-Chivas USA 5 1 2 2 6 10 5
7-LA Galaxy 3 1 1 1 4 2 4
8-Portland Timbers 5 0 3 2 7 10 3
9-SJ Earthquakes 3 0 1 2 4 6 1

grupo oeSte

chivas usA 0-3 lA galaxy
sporting Kc 0-0 real salt lake 
Houston Dynamo 1-4 fc Dallas
Dc united 2-0 NE revolution
vancouver 1-2 colorado
columbus crew 0-2 toronto fc
chicago fire 2-2  philadelphia 
montréal2-2 Ny red bulls
portland 4-4 sounders

reSultAdoS
sábADO, 12 AbrIl DE 2014
16:00 toronto fc - colorado
16:00 philadelphia - real salt lake
16:00 montreal - chicago
17:00 New England - Houston
19:00 D.c. - New york
20:30 fc Dallas - seattle
22:30 los Angeles - vancouver
22:30 portland - chivas usA
DOmINgO, 13 AbrIl DE 2014
15:00 san jose - columbus

5ª jornAdA

DAniEL LOUREiRO

 p j v E D
1-liverpool 74 33 23 5 5
2-chelsea 72 33 22 6 5
3-Manchester City 70 31 22 4 5
4-Arsenal 64 33 19 7 7
5-Everton 63 32 18 9 5
6-Tottenham 59 33 18 5 10
7-Manchester United 57 33 17 6 10
8-Southampton 48 33 13 9 11
9-Newcastle 46 33 14 4 15
10-Stoke City 40 33 10 10 13
11-West Ham 37 33 10 7 16
12-Hull City 36 33 10 6 17
13-Aston Villa 34 32 9 7 16
14-Crystal Palace 34 32 10 4 18
15-Swansea City 33 33 8 9 16
16-West Bromwich 32 32 6 14 12
17-Norwich City 32 33 8 8 17
18-Fulham 27 33 8 3 22
19-Cardiff City 26 33 6 8 19
20-Sunderland 25 31 6 7 18

Inglaterra
PremIer league

cAmpeonAtoS europeuS - clASSificAção

 p j v E D
1-Atlético madrid 79 32 25 4 3
2-barcelona 78 32 25 3 4
3-Real Madrid 76 32 24 4 4
4-Athletic 59 32 17 8 7
5-Sevilla 53 32 15 8 9
6-Real Sociedad 50 32 14 8 10
7-Villarreal 49 32 14 7 11
8-Valencia 41 32 11 8 13
9-Levante 40 32 10 10 12
10-Espanyol 40 32 11 7 14
11-Málaga 38 32 10 8 14
12-Rayo Vallecano 36 32 11 3
13-Celta de Vigo 36 32 10 6 16
14-Elche 35 32 8 11 13
15-Granada 34 32 10 4 18
16-Osasuna 33 32 9 6 17
17-Valladolid 31 32 6 13 13
18-Getafe 31 32 8 7 17
19-Almería 30 32 8 6 18
20-Real Betis 22 32 5 7 20

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-paris sg 79 32 24 7 1
2-monaco 66 32 19 9 4
3-Lille 60 32 17 9 6
4-Saint-Étienne 55 32 16 7 9
5-Lyon 51 32 14 9 9
6-Marseille 48 32 13 9 10
7-Bordeaux 44 32 11 11 10
8-Toulouse 44 32 11 11 10
9-Stade de Reims 44 32 11 11 10
10-Bastia 41 32 11 8 13
11-Nice 39 32 11 6 15
12-Rennes 38 32 9 11 12
13-Montpellier 38 32 7 17 8
14-Lorient 38 32 10 8 14
15-Nantes 37 32 10 7 15
16-Guingamp 35 32 9 8 15
17-Évian TG 35 32 8 11 13
18-Valenciennes 29 32 7 8 17
19-Sochaux 27 32 6 9 17
20-AC Ajaccio 19 32 3 10 19

França
lIgue 1

 p j v E D
1-juventus 84 32 27 3 2
2-roma 76 32 23 7 2
3-Napoli 64 32 19 7 6
4-Fiorentina 55 32 16 7 9
5-Parma 50 32 13 11 8
6-Internazionale 50 32 12 14 6
7-Lazio 48 32 13 9 10
8-Hellas Verona 46 32 14 4 14
9-Atalanta 46 32 14 4 14
10-Milan 45 32 12 9 11
11-Torino 45 32 12 9 11
12-Sampdoria 41 32 11 8 13
13-Genoa 39 32 10 9 13
14-Udinese 38 32 11 5 16
15-Cagliari 32 32 7 11 14
16-Chievo 27 32 7 6 19
17-Bologna 27 32 5 12 15
18-Livorno 25 32 6 7 19
19-Sassuolo 24 32 6 6 20
20-Catania 20 32 4 8 20

ItálIa
serIe a

 p j v E D
1-b. münchen 78 29 25 3 1
2-b. Dortmund 58 29 18 4 7
3-Schalke 04 55 29 16 7 6
4-B. M’gladbach 48 29 14 6 9
5-B. Leverkusen 48 29 15 3 11
6-VfL Wolfsburg 47 29 14 5 10
7-FSV Mainz  44 29 13 5 11
8-FC Augsburg 42 29 12 6 11
9-TSG 1899 37 29 9 10 10
10-Hertha BSC 37 29 10 7 12
11-E. Frankfurt 35 29 9 8 12
12-W. Bremen 33 29 8 9 12
13-Hannover 96 29 29 8 5 16
14-SC Freiburg 29 29 7 8 14
15-VfB Stuttgart 27 29 7 6 16
16-Hamburger SV 27 29 7 6 16
17-FC Nürnberg 26 29 5 11 13
18-E. Braunschweig 25 29 6 7 16

alemanha
BundeslIga

Falta de Sorte

O impacto de Montral conseguiu conquistar o 
seu segundo ponto esta época com um empa-

te 2-2 contra os Red Bulls de nova iorque. 

o impacto começou bem a partida ao marcar nos 
instantes iniciais por andrés romero. um belo passe 
de Felipe Martins isolou o astro argentino. depois de 
inúmeras oportunidades de golo pelos azuis e pretos, 

os Red Bulls chegaram ao empate por Steele aos 31 e 
chegou a vantagem por Luyindula aos 34. O Impac-
to beneficiou de muitas oportunidades de golo mas 
a falta de pontaria e o brilho do guarda-redes adver-
sário robles impediram os pupilos de Frank Klopas 
de estarem na frente do marcador ao intervalo. a se-
gunda parte começou como a primeira com o impac-
to muito atrevido mas sem conseguir marcar. Marco 

di Vaio e andrés romero tiveram duas excelentes 
oportunidades de golo Luyindula falhou um penalty 
aos 56 minutos de jogo depois de uma falta de Mat-

teo Ferrari sobre Bradley Wright-phillips, o cartão 
vermelho foi perdoado a Ferrari. Felipe Martins, o 
homem do jogo, veio resolver a enigma robles aos 
60 minutos e permitiu ao impacto de conseguir o seu 
primeiro ponto caseiro da época. este golo era o nu-
mero 100 do impacto na MLs. 24 071 espectadores 
estiveram nas bancadas do estádio olímpico para as-
sistir ao jogo. Frank Klopas que até agora nos tinha 
habituado a duas substituições acabou por fazer três 
neste jogo devido à lesão de Bernardello. o impacto 

fez uma troca de jogadores 
a meio da semana, troucou 
o dianteiro andrew Wen-
ger por jack Mcinerney 
um avançado do union 
de Filadelfia. Uma troca 
boa para o impacto porque 
Mcinerney é mais rapido e 
mais móvel que Wenger e 
vai certamente apoiar me-
lhor di Vaio. 
não querem defender
o onze montrealense de-

monstrou que continua 
com problemas a defender. 
o impacto treme muito 
quando o adversário ata-
ca e este problema tera de 
ser resolvido em breve por 

Frank Klopas porque a equipa está a conceder muitos 
golos. Matteo Ferrari e Hassoun camara não se con-
seguem entender no exo da defesa e perdem bolas 
por falta de comunicação. talvez o regresso de nel-
son rivas faça bem à dupla defensiva. 
O próximo jogo é em casa, no Estádio Olimpico 

frente ao Fire de Chicago no dia 12 de Abril a par-
tir das 16h.
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1-Moreirense 69 37 18 15 4 61 23
2-FC Porto B 67 37 20 7 10 47 34
3-Benfica B 66 37 19 9 9 73 46
4-Penafiel 65 37 16 17 4 40 20
5-Sporting B 61 37 18 7 12 50 42
6-Portimonense 60 37 17 9 11 50 41
7-Desp. Aves 59 37 16 11 10 37 30
8-Tondela 55 37 15 10 12 37 32
9-Chaves 54 37 15 9 13 48 51
10-Ac. Viseu 51 37 15 6 16 39 31
11-Farense 49 37 13 10 14 37 38
12-U. Madeira 47 37 13 8 16 45 42
13-Beira-Mar 46 37 12 10 15 37 42
14-Feirense 44 37 9 17 11 36 42
15-Sp. Covilhã 43 37 12 7 18 32 45
16-Marítimo B 42 37 11 9 17 33 45
17-Santa Clara 41 37 11 8 18 33 41
18-SC Braga B 41 37 11 8 18 41 52
19-Leixões 40 37 11 7 19 39 53
20-Trofense 39 37 9 12 16 32 60
21-UD Oliveirense 38 37 10 8 19 48 68
22-Atlético CP 36 37 8 12 17 29 46

  P J V E D GM GS

1-Benfica 67 26 21 4 1 52 15
2-Sporting 60 26 18 6 2 50 18
3-FC Porto 52 26 16 4 6 48 21
4-Estoril Praia 46 26 13 7 6 39 25
5-Nacional 38 26 9 11 6 35 31
6-SC Braga 35 26 10 5 11 36 31
7-Marítimo 34 26 9 7 10 35 40
8-V. Setúbal 33 26 9 6 11 35 37
9-Académica 32 26 8 8 10 19 29
10-V. Guimarães 31 26 9 4 13 26 29
11-Rio Ave 31 26 8 7 11 20 29
12-Gil Vicente 27 26 7 6 13 22 34
13-Arouca 25 26 6 7 13 24 37
14-P. Ferreira 23 26 6 5 15 26 49
15-Belenenses 21 26 4 9 13 14 30
16-Olhanense 18 26 4 6 16 16 42

  P J V E D GM GS

v. guimarães 1-3 Estoril
Olhanense 0-2 sc braga
p. ferreira 1-3 sporting

marítimo 1-0 Arouca
gil vicente 0-1 belenenses

v. setúbal 3-0 Nacional
fc porto 3-1 Académica

Benfica 4-0 Rio Ave

reSultAdoS

UD Oliveirense 1-2 Benfica B
Marítimo B 3-3 Aves

Feirense 1-2 Sporting B
Farense 1-0 FC Porto B

Sp. Covilhã 1-1 Portimonense
Sp. Braga B 1-2 Santa Clara

Ac. Viseu 0-1 Trofense
Moreirense 2-0 Leixões
U. Madeira 0-0 Atlético
Chaves 1-1 Beira-Mar
Tondela 0-3 Penafiel

reSultAdoS PróximA jornAdA
12-04  11:00 Benfica B-Feirense
12-04  11:00 Leixões-Sp. Braga B
13-04  05:15 Aves-Moreirense
13-04  10:00 FC Porto B-UD Oliveirense
13-04  10:00 Santa Clara-Marítimo B
13-04  11:00 Sporting B-Farense
13-04  11:00 Portimonense-Tondela
13-04  11:00 Trofense-U. Madeira
13-04  11:00 Atlético-Chaves
13-04  11:00 Penafiel-Ac. Viseu

* Hora de montreal

Académica - V. Setúbal 11/04  15:00
Nacional - Marítimo  12/04  11:00
Belenenses - V. Guimarães 12/04  13:00
Rio Ave - Olhanense 12/04  13:00
Sporting - Gil Vicente 12/04  15:15
Arouca - Benfica  13/04  12:00
SC Braga - FC Porto 13/04  14:15
Estoril Praia - P. Ferreira 14/04  15:00

* Hora de montreal

27ª jornAdA

ligA doS cAmPeÕeS

tAÇA de PortugAl - meiAS-FinAiS

tAÇA dA ligA

SC Braga - Rio Ave  0-0 16/04
FC Porto - Benfica  1-0 16/04

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

MEiAS-FinAiS

QuArtOs-DE-fINAl 1ª mão       2ª mão
Barcelona - Atlético Madrid          1-1  09/04  14:45
Man. United - Bayern München         1-1  09/04  14:45
Paris SG - Chelsea          3-1  08/04  14:45
Real Madrid - Borussia Dortmund         3-0  08/04  14:45

ueFA euroPA leAgue

QuArtOs-DE-fINAl 1ª mão       2ª mão
Lyon - Juventus           0-1  10/04  15:05
AZ Alkmaar - Benfica          0-1  10/04  15:05
FC Basel - Valencia          3-0  10/04  15:05
fc porto - Sevilla          1-0  10/04  15:05

BenFiCa aFaSta deFinitivaMente 
o CaMPeão da revalidação
À 26ª jornada da liga, o 

campeão FC Porto ficou 
matematicamente arreda-
do da revalidação do título. 
Para que as contas fiquem 
desta maneira serviu a vitó-
ria do Benfica nesta segunfa-
-feira no jogo que fechou a 
ronda.

os encarnados obtiveram 
frente ao rio ave o seu re-
sultado mais volumoso do 
campeonato ( 4-0) e não só se 
aproximaram mais do título, 
como afastaram já um dos ri-
vais na noite em que cardozo 
voltou aos golos (dois) cinco 
meses depois.
o sporting voltou a olhar 

para cima, mesmo que as jor-
nadas vão escasseando. Mas 
está também na próxima luta 
que se segue na classificação. 
os leões não facilitaram em 
paços de Ferreira e a vitória 
não só permitiu ainda não dei-
xar o Benfica descansar como 

manter o Fc porto a uma dis-
tância de oito pontos.
a esperança dos dragões em 

ainda conseguirem o acesso à 
Liga dos campeões de forma 
direta assemelha-se (matema-
ticamente) com a do sporting 
em chegar ao título. e se já não 
é possível terminar o campeo-
nato como campeão, o triun-
fo sobre a Académica ( 3-1) 
permite ter ainda objetivos na 
Liga.
os mesmos objetivos que o 

estoril pode ainda pretender 
com algo mais do que a Liga 

europa depois de uma clara 
vitória em Guimarães ( 3-1), 
que deixou os minhotos mais 
longe do último lugar europeu.

sp. Braga e Marítimo ga-
nharam novo fôlego neste 
campeonato da Liga europa. 
os bracarenses ganharam em 
olhão e os madeirenses bate-
ram o arouca aproximando-se 
ambos do quinto lugar. o na-
cional perdeu em setúbal e o 
Vitória sadino começou a pen-
sar em mais alguma coisa...
a derrota do olhanense dei-

xou os algarvios isolados no 
único lugar que, nesta tempo-
rada, determina a descida de 
divisão sem apelo, pois o Be-
lenenses foi ganhar a casa do 

gil Vicente e não só deixou de 
repartir a lanterna vermelha 
como pressiona agora o paços 
na luta pela fuga à liguilha.

FC Porto: Pinto da CoSta SuSPenSo Por uM MêS

Pinto da Costa foi sus-
penso por um mês pelo 

Conselho de Disciplina da 
Federação na sequência das 
declarações sobre o árbitro 
após o Estoril-FC Porto da 
5ª jornada, que terminou 
com um empate a dois golos.
o presidente do Fc porto  

criticou rui silva no canal do 
clube, dizendo que a arbitra-
gem «fez lembrar os tempos 
de inocêncio calabote».

Mundial-2014: MaiS de 
Metade aCha que Será 
Mau Para o BraSil
Mais de metade da popu-

lação brasileira receia 
que a Copa traga mais pre-
juízos do que vantagens ao 
país.
estudo da datafolha, grande 

instituto de pesquisa pública 
brasileiro, refere que 55% dos 
brasileiros aponta mais pre-

juízos do que benefícios para 
a população da realização do 
Mundial-2014, para apenas 
36% que vêem mais vanta-
gens. nove por cento não sabe 
ou não responde.
estes números revelam uma 

evolução negativa na perce-
ção dos brasileiros. em junho 

de 2013, dias antes do início 
da confederações, o saldo era 
positivo: 48% dos brasileiros 
estavam otimistas, 44% mos-
travam-se pessimistas.
Faltam 64 dias para o início 

do Mundial-2014. 
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F1: lewiS haMilton e niCo roSBerg 
iMPeCáveiS na doBradinha da MerCedeS eM Barhein

numa corrida verdadeiramente digna de cam-
peões, Lewis Hamilton teve que serrar os 

dentes e ir além dos seus limites, para que, num 
contexto muito mas muito diferentemente do 
Grande Prémio da Malásia, pudesse garantir a 
sua segunda vitória seguida no ano. 
no grande prémio do  Bahrain, o inglês superou 

novamente o seu companheiro de equipe, nico ros-
berg, e sergio perez para subir à mais alta marcha  do 
pódio. ‘’estou muito grato com a equipe. eles têm 
trabalhado muito forte para nos pôrem na frente esta 
é a primeira vez que venço aqui, então estou muito, 

muito contente e feliz ” “nico pilotou fantasticamen-
te bem. Foi muito, muito difícil mantê-lo atrás. no 
final eu consegui construir uma pequena diferença, 

mas ele estava muito rápido com os pneus macios. 
esta vitória foi a mais renhida de todos os tempos.” 
Disse Hamilton no final da prova 
na quarta posição terminou o espetacular daniel 

riccardo, com nico Hulkenberg em quinto  e sebas-
tian Vettel em sexto. 
repetindo o resultado do gp da Malásia, Felipe 

Massa foi o sétimo e Valtteri Bottas o oitavo. a du-
pla da Ferrari, Fernando alonso e Kimi raikkonen, 
fecharam a zona de pontuação em nono e décimo lu-
gares. a largada do gp do Bahrain foi um dos pontos 
altos da prova, com destaque para o brasileiro Felipe 
Massa, que pulou de sétimo para a terceira posição , 
enquanto na frente Hamilton ganhava a posição de  
rosberg. as demais posições não tiveram grande al-
terações, tirando perez que também superou Bottas 
e foi para quarto, com Button em sexto, seguido por 
alonso, Hulkenberg, raikkonen e Vettel, fechando 
os dez primeiros. nas primeiras  voltas da corrida, 
os Mercedes começaram a fazer uma corrida a par-
te das demais, com Hamilton e rosberg disparando 
na frente, enquanto no segundo pelotão vinha Mas-
sa, perez e Bottas , sendo que o piloto da Williams 
enfrentou algum problema na volta 10, perdendo a 

posição  para Button e Hulkenberg.  
na 11ª volta, Bottas iniciou a primeira janela de 

parada dos líderes da prova, voltando a mesma na 
16ª posição. no mesmo momento, perez e Massa 
entravam numa bela disputa, com o mexicano  a le-
var a melhor. o brasileiro foi aos pits na 14ª volta, 
juntamente com Raikkonen. Na 13ª volta Alonso 
já havia optado pela primeira parada as belas lutas  
entre Hamilton e Rosberg voltaram ao auge na 18ª  
volta, quando o alemão conseguiu a ultrapassagem 
para cima de Hamilton no final da reta principal, mas 
acabou por uma troca depois da curva. e a disputa 
seguiu ainda mais serrada  na 19ª volta, quase termi-
nando em confusão, o que levou a equipa a chamar 
Hamilton para as boxes na 20ª volta, enquanto ros-
berg entrou apenas na 22ª volta, voltando um pouco 

mais atrás do seu companheiro e adversário 
Mais atrás, raikkonen e Vettel disputavam a nona 

posição, com o alemão a levar a melhor na 25ª volta  
Hulkenberg tentou duas manobras para cima de Mas-
sa, que se defendeu muito bem, ajudando até perez a 
superar seu companheiro de equipe. 
 passado mais da metade da prova, as dez primeiras 

posições estava assim: Hamilton, rosberg, Bottas, 
Massa, perez, alonso, Hulkenberg, Button, Vettel e 
Maldonado. 
a Williams mudou a estratégia de Felipe, chaman-

do o brasileiro para a sua última parada nos boxes, 
na tentativa de inverter as posições sem precisar de 
jogo de equipe na rádio. Mas de nada adiantou, já que 
Maldonado tocou no meio do carro de sutil na saída 
da primeira curva. o toque fez o alemão capotar, mas 
caindo na posição natural do carro, o acidente levou 
o carro de segurança para a pista. pastor Maldona-
do recebeu uma penalidade de cinco posições para a 
grelha do gp da china entretanto, Maldonado rece-
beu um stop & go de 10 segundos durante a corrida, 
mas os comissários também aplicaram uma punição 
na grelha  e adicionaram 3 pontos à sua superlicença. 

apesar do acidente ter sido impressionante, gutier-
rez escapou sem lesões.
 Depois de 5 voltas na pista, o carro de segurança 

recolheu para os boxes no final da volta 46, dando 
reinício para as dez voltas finais da prova, com as 
10 posições: Hamilton, rosberg, perez, Hulkenberg, 

Button, Vettel, riccardo, Massa, Bottas e alonso. 
rosberg tentou uma manobra para cima de Hamilton 
logo na relargada, mas sem sucesso, enquanto lá atrás 
Button sofria com seus pneus duros, perdendo 4 posi-
ções, caindo de quinto para nono. 
Nas cinco voltas finais da prova, Rosberg partiu 

novamente para cima de Hamilton, numa impecável 
disputa ,mas sem sucesso por parte do alemão . 
Daniel Ricciardo no final da prova comentou “Foi 

uma corrida incrível. acho que a  primeira parte da 
prova foi seguir o comandante, mas a partir da se-
gunda, parte  a prova começou a aquecer, e tivemos 
mais batalhas na frente e atrás, foi bom participar ne-
las. chegamos perto do pódio hoje, a menos de meio 
segundo eu estava dar o  tudo por tudo. o carro foi 
melhorando ao longo da prova, e fiquei feliz com mi-

nha recuperação, portanto foi um bom dia. Foi di-
vertido lutar com sebastian, Vettel, duro mas justo, 
demos espaço um para o outro. É o que queremos 
e discutimos com antecedência, somos pilotos e é o 
que gostamos de fazer”. por seu turno o mexicano 
Sergio Perez noo final comentava: “Este pódio é um 
feito incrível, um dos resultados mais especiais da 
minha carreira. É um tremendo impulso de confian-
ça, principalmente depois da temporada muito dura 
que tive no ano passado, e foi o pódio mais dura-
mente conquistado que já tive. Foi uma sensação fan-
tástica cruzar a linha de chegada, porque as últimas 
voltas foram difíceis. próximo encontro a 20 de abril 
no g.p.da china
RESULTADOS DOS DEZ
PRiMEiROS EM BAHREin:
1- Lewis Hamilton (ing/Mercedes gp), 2 paragens
2- nico rosberg (aLe/Mercedes gp), 2 
3- Sergio Perez (MEX/Force India), 2 
4- daniel ricciardo (aus/red Bull), 2 
5- Nico Hulkenberg (ALE/Force India), 2 
6- sebastian Vettel (aLe/red Bull), 2 
7- Felipe Massa (BRA/Williams), 3 
8- Valtteri Bottas (FIN/Williams), 3 
9- Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 3 
10- Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 3 
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