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cArNEIrO: Carta Dominante: 6 
de Copas, que significa Nostalgia. 
Amor: Saudades da sua infância 
poderão ocupar-lhe a mente. A 

vida é um canto eterno de beleza! Saú-
de: Cuidado com o aparelho digestivo. 
Dinheiro: Tenha cuidado com os conflitos 
entre colegas. Pode sair prejudicado. 
Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49

tOurO: Carta Dominante: 9 de 
Ouros, que significa Prudência.
Amor: A sua relação poderá estar 
a avançar muito rapidamente. Aja 

com cautela mas não se preocupe com 
o seu futuro. Deus cuidará de si! Saúde: 
Cuide melhor dos seus dentes, pois me-
rece ter um lindo sorriso. Dinheiro: Não 
gaste mais do que aquilo que realmente 
pode. Faça bem as suas contas. 
Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42

gémEOs: Carta Dominante: Vale-
te de Ouros, que significa Reflexão, 
Novidades. Amor: Saiba ouvir a sua 
cara-metade. Lembre-se que ele 

também precisa de si. Procure dizer coisas 
boas, a palavra tem muita força! Saúde: Es-
pere um período regular. Dinheiro: Poderá 
investir em novos projetos, com prudência.
Números da Sorte: 5, 11, 17, 19, 28, 36

cArANguEjO: Carta Dominante: 
O Imperador, que significa Concre-
tização. Amor: Estará num período 
bastante propício ao romantismo. 

Que a juventude de espírito o faça ter o 
mais belo sorriso! Saúde: Se sofrer de al-
guma doença crónica, poderá ressentir-se 
um pouco neste período. Dinheiro: Poderá 
alcançar os seus objetivos profissionais. 
Números da Sorte: 9, 18, 22, 36, 39, 44

lEÃO: Carta Dominante: 4 de 
Paus, que significa Ocasião Ines-
perada, Amizade. Amor: É possí-
vel que reencontre alguém que 

não via há muito tempo. Que o futuro lhe 
seja risonho! Saúde: Estará tudo na nor-
malidade. Dinheiro: Poderá ter necessi-
dade de utilizar as suas poupanças.
Números da Sorte: 11, 22, 29, 32, 39, 49

vIrgEm: Carta Dominante: 2 de 
Copas, que significa Amor. Amor: 
Aproveite bem os momentos mais 
íntimos para mostrar à sua cara-

-metade o tamanho do seu amor. A feli-
cidade espera por si, aproveite-a! Saúde: 
Procure o seu médico de família para fazer 
exames de rotina. Dinheiro: Dedique-se 
com afinco e determinação ao seu empre-
go porque pode ter uma excelente surpre-
sa. Números da Sorte: 8, 17, 21, 25, 27, 47

bAlANÇA: Carta Dominante: a 
Força, que significa Força, Domínio. 
Amor: Dê mais atenção às necessi-
dades da sua cara-metade. Não po-

nha de parte aqueles que ama, cuide deles 
com carinho. Saúde: Possível inflamação 
dentária. Dinheiro: É provável que surja a 
oportunidade pela qual esperava, para dar 
andamento a um projeto que tinha parado. 
Números da Sorte: 5, 20, 30, 40, 44, 48

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 6 
de Espadas, que significa Viagem 
Inesperada. Amor: Deixe de lado 
o passado e concentre-se mais no 

presente. Pratique agora o pensamento 
positivo e as ações construtivas! Saúde: 
Poderá sofrer de quebras de tensão, tenha 
cuidado! Dinheiro: A impulsividade irá cau-
sar alguns estragos na sua conta bancária. 
Números da Sorte: 14, 28, 32, 33, 41, 49

sAgItárIO: Carta Dominante: Ás 
de Ouros, que significa Harmonia 
e Prosperidade. Amor: Será elogia-
do pela sua tolerância e compreen-

são. Dê sempre em primeiro lugar um bom 
exemplo de conduta! Saúde: O bem-estar 
físico vai acompanhá-lo durante toda a 
semana. Dinheiro: Poderá receber uma 
quantia considerável de dinheiro. Números 
da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33

cAprIcórNIO: Carta Domi-
nante: o Sol, que significa Glória, 
Honra. Amor: Aprecie uma reu-
nião familiar e ponha de lado as 

preocupações profissionais. O ambiente 
familiar encontra-se na perfeição, apro-
veite a boa disposição que vos rodeia. 
Saúde: Possíveis problemas de obstipa-
ção. Dinheiro: Seja mais flexível; o facto 
de ser tão minucioso pode prejudicá-lo.
Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44

AQuárIO: Carta Dominante: Rei 
de Paus, que significa Força, Co-
ragem e Justiça. Amor: Poderá 
ter uma discussão com os seus 

filhos. Lembre-se que eles têm vida pró-
pria. Saúde: Trate-se com amor! A sua 
saúde é o espelho das suas emoções. 
Dinheiro: Período de grande estabilidade.
Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36

pEIxEs: Carta Dominante: Valete 
de Espadas, que significa Vigilante 
e Atento. Amor: Andará um pouco 
desconfiado do seu parceiro. Fale 

e esclareça as suas dúvidas com ele. Ago-
ra é tempo para partilhar. Saúde: Sentir-
-se-á cheio de energia. Dinheiro: Aproveite 
bem as oportunidades que lhe surjam. Nú-
meros da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48
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semana de poRtugal
Procuram-se poetas locais, para organizar uma noite de “poetas e poesias” no âmbito 
das festividades da semana de Portugal no mês de Junho próximo. Os interessados 
devem comunicar com o Sr. Luiz Saraiva, para o telefone 450-629-8530.

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.

spoRt montReal e benFiCa
O Sport Montreal e Benfica, estará aberto quinta-feira dia 24 de abril para o 1º jogo 
das meias-finais da Liga Europa. Informamos que temos sempre as nossas aulas de 
Zumba ao sábado pelas 10 horas. Domingo, dia 4 de maio, almoço na nossa sede: lei-
tão à bairrada, com marcação; domingo, dia 11 de maio, almoço Dia da Mãe, ementa: 
bifinhos de vitela com 1/2 lagosta, música: Licinio Ferraria.

40º aniVeRsáRio da assoCiação 
poRtuguesa de sainte-tHéRèse
A Associação Portuguesa de Sainte-Thérèse celebra o seu 40º aniversário no dia 3 
de maio de 2014 pelas 18h30 com um jantar de homenagem aos fundadores deste 
organismo, animado pelo Fernando Perreira e a sua orquestra o Ritmo Live Band. Para 
mais informações. Contacte José Medeiros 514-802-5067 ou Maria dos Anjos Pereira 
450-435-7730.

Jubiléu do sR. padRe José maRia CaRdoso
No próximo Domingo, dia 27 de Abril, a  celebração do jubiléu do Sr. Padre José Maria 
de Freitas Cardoso, tem lugar na missa do meio dia. As coroas, exceptionalmente, vão 
ser coroadas na missa das 10 da manhã.
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EDiTORiAL

25 de abRil 40 anos de HistóRia

Comemorar o 25 de Abril hoje é um momento 
de fazer apelo às instituições representativas, 

aos eleitos, e aos movimentos cívicos e associati-
vos, a sua capacidade local e sectorial de traba-
lho e empenho na causa do interesse comum. Sem 
esta rede cívica e cultural, humanitária e social a 
funcionar, não haverá uma verdadeira democra-
cia na participação e na responsabilidade, de que 
tanto estamos precisados.
também os jovens de hoje ouvem daqui  e dali so-

bre coisas distantes e voltam a pensar nos seus pro-
blemas atuais. retomarão as lutas do novo contra o 
velho de um modo diferente e mais ajustado aos tem-
pos. nada disto é novo.
 o programa do liberalismo de 1820 foi a consti-

tuição que só pecava, como hoje se diz, por muito 
avançada para a época. teve o apoio do país mais 
esclarecido, mesmo traída, foi útil e necessária. Hoje, 
está esquecida no armário da História, pensando nós 
agora, em como teríamos avançado no tempo sem os 
arautos do passado que a travaram!
a república trouxe-nos um estado moderno e pro-

jetos que nos colocariam na vanguarda do mundo. 
Que portugal teríamos hoje sem a baixa política que 
a destruiu e sem o reacionarismo do «país profundo» 
que levou ao salazarismo?
também jesus cristo teve o seu programa e apósto-

los fiéis  para o defenderem. Nem a invocação divina 
impediu alguns séculos onde tudo esteve em discus-
são e em jogo. 
um espantoso movimento das ideias e das crenças 

por toda a bacia do Mediterrânio. dois mil anos de-
pois, os cristãos ricos, recusam o céu e querem ser 
ainda mais ricos, os pobres resignam-se como sem-
pre, pensando talvez no céu para fazerem vida de ri-
cos.
porque havia o 25 de abril de alcançar o paraíso.
É verdade que o mundo vai perigoso e injusto. a 

Humanidade parece estar na mão da desumanidade. 
portugal não foge à regra. disso, não culpem o 25 de 
abril!
de qualquer modo, parece-me melhor encontrar-

mos o fio à meada da nossa coerência, ou seja, ao 
que dos nossos esforços pode transitar para as novas 
gerações. 
no campo da cidadania, é óbvio que nos posiciona-

remos como melhor entendermos. 
de qualquer modo , foi alcançado o essencial das 

intenções iniciais, isto é assegurar que o nosso siste-
ma político se regesse a partir da Liberdade. 
Este é um valor primordial que se não define em 

termos de direita e de esquerda. Há ainda atentados 
permanentes nas próprias democracias e são também 
elas que muitas vezes tutelam regimes perversos, co-
meçando pela potência dominante que e o sistema 
económico! Vê tudo à luz do aço e do cimento. A 
Liberdade é uma realidade frágil cuja valorização se 
torna mais saliente quando estamos privados dela.
a direita e a esquerda sensata, devem encontrar na 

queda da ditadura o motivo de regozijo que lhes fez 
alcançar a legitimidade e dignidade na vida.
Portugal ganhou consciência dos vetores da trans-

formação, com o nascimento da democracia e pros-
peridade, fruto do 25 de abril: a industrialização e 
a terciarização da economia e a sua crescente inte-
gração comercial na europa e no mundo, desenvol-
vimento rural, das infraestruturas de transportes e 
de comunicações, o crescimento do piB per capita, 
turismo, a modernização e uniformização dos costu-
mes, por via da urbanização e da escolarização, ex-
pansão dos serviços públicos, a entrada das mulheres 
no mercado de trabalho. Foi uma transição social 
muito rápida ,que deixou para trás as narrativas po-
líticas e culturais, prisioneiras do mito do portugal 
rural e imóvel, às vezes ainda concebido como um 
país «atrasado». O país foi finalmente confrontado 
com uma nova narrativa.
em portugal, os anos 90 foram os anos da extra-

vagância, da consolidação do ego nacional. os por-
tugueses achavam-se os melhores em tudo. a nossa 
cultura era a melhor do mundo e exportava-se luxuo-
samente em embaixadas e exposições de dinheiro 
e gosto político. socialistas e sociais-democratas 
reinavam impunemente nos dinheiros públicos, sem 
escrutínio. 
o dinheiro privado negociava com o estado e à 

sombra do estado, aproveitando os ventos do cava-
quismo e o começo do guterrismo para fazer novas 
amizades e reforçar as antigas, sobretudo quando o 
tudo chegava para todos. arrastaram tudo numa es-
piral da dívida e do fim do crédito, era o capitalismo 
como sistema perfeito. ninguém prestara atenção aos 
sinais, aos relatórios, aos interrogatórios na assem-
bleia da república, e na vida social.
por esta febre consumista desenfreada, não culpem 

o 25 de abril.
Há 40 anos, não tínhamos formação nem cultura. 

uma liberdade responsável, deve respeitar os outros, 
o pluralismo, a diversidade de culturas, de línguas, de 
religião. uma democracia prática é uma escolha. a 
subordinação a uma direita cada vez mais arrogante, 
apegada ao seu credo da «democracia em conformi-
dade com o mercado», coloca pobres e remediados 
uns contra os outros, deixando de incidir a sua aten-
ção nas mais profundas desigualdades. Mas também 
por colocar técnicos contra pobres, bem como pobres 
contra técnicos e instituições. nada mais fértil para a 
destruição das políticas e fomentar a corrupção. 
por outro lado, isto serve à legitimação de uma pro-

gressiva polarização da estrutura social, enfraqueci-

mento das classes médias e privatização de serviços 
sociais, que serve igualmente ao fim que diz querer 
combater. ora, as alterações e redução das prestações 
de reformas, clinicas para os ricos e hospitais para os 
outros cidadãos e o reforço da fiscalização e segu-
rança, legitimam-se cinicamente neste contexto. será 
que já não há razões para celebrar a democracia e a 
justiça social, 40 anos depois do 25 de abril?
Afinal de contas, a sociedade ideal é precisamente, 

uma sociedade onde possamos todos, libertos do ex-
cesso de trabalho, usufruir dos prazeres simples da 
natureza. se dermos cabo de todo o prazer no pró-
prio processo da vida, que tipo de futuro estamos a 
preparar para nós mesmos? pregar a doutrina de que 
não de deve admirar nada a não ser aço e betão é cul-
tivar o escape último, no ódio e da vida superficial. 
com imaginação pode fazer-se do cravo de abril a 
flor portuguesa da Primavera.
Lembremos alguns nomes já falecidos, implicados 

no 25 de abril: salgueiro Maia, herói do 25 de abril, 
o meu querido amigo e companheiro ramiro correia 
capitão de abril, que pertenceu de corpo e alma ao 
movimento militar, que derrubou o fascismo e abriu 
as portas à liberdade.
Ernesto Melo Antunes, foi o militar fiel da balança e 

em vez de escrever a História, acabou por fazê-la. As 
intervenções de cunhal, encantavam com a originali-
dade das suas ideias. josé saramago amigo de abril, 
foi o primeiro escritor de língua portuguesa a receber 
o nobel da Literatura. 
em Montreal no plateau, um grupo de portugueses 

abriu uma frente contra a ditadura, convencidos de 
que portugal ia entrar numa fase de liberdade e pros-
peridade e tudo se passou assim. 
cabe-nos agora homenagear os emigrantes, homens 

e mulheres e exaltar o exemplo de dedicação aos 
ideais da liberdade! Merecem que os recordemos. 
No Movimento Democrático Português de Montreal, 
tive a oportunidade de apreciar o trabalho solidário 
e a obra que, legaram também no campo da cultura, 
arte e formação, para a comunidade portuguesa do 
Québec.
Preservar o amor pela liberdade e um futuro pacífico 

e decente é afinal cultivar a importância cultural do 
seu significado histórico! Para todos os portugueses.
ViVA O 25 DE ABRiL
ViVA PORTUGAL

inFORMAÇÃO
PRA qUEM LÊ.

RESULTADO
PRA qUEM AnUnCiA.
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RomaRia poR amoR a Jesus e a 
sua mãe maRia ViRgem santíssima 

Este ano pela décima sétima vez consecutiva, se 
cumpriu a tradição, e o rancho de Romeiros 

de Montreal sai à rua na sexta-feira santa, per-
correndo vários quilómetros, para fazer mais uma 
caminhada, de oração à Virgem nossa Senhora.  
Este ano o rancho de Montreal foi composto por 
136 irmãos romeiros, homens e mulheres de to-
das as gerações, crianças, adolescentes, jovens e 
adultos que em coro íam entoando em voz alta, 
avé-marias.  
agasalhados em xailes, colocados sobre os ombros 

ou a cobrir a cabeça – que o frio não tem por hábito 
poupá-los – transportam o indispensável bordão e o 
rosário com o respetivo crucifixo junto ao peito. Por 
cima do xaile usam o tradicional lenço rameado, car-
regando às costas (sob o xaile) a «cevadeira» (saco).
os romeiros de Montreal, deram início à romaria, 

bem cedo, de madrugada, saindo da igreja de nos-
sa senhora de Fátima em Laval com destino à igreja 
de santa cruz em Montreal. pelo caminho levavam  
consigo a fé de um povo, a gratidão e o pedido de 
proteção ao alto dos céus, pelo Mundo e pelos ho-
mens, sem esquecer os vulcões, os terramotos e a me-

mória dos seus mortos.
“deus não fez a morte, nem se alegra com a per-

dição dos vivos. porquanto ele criou todas as coi-

sas para que subsistissem e não havia nelas nenhum 
veneno mortífero, nem o domínio da morte existia 
sobre a terra” (sb, 1, 13-14). 
diz ainda a escritura que “foi na soberba que teve 

início a perdição” (tob 4, 14). 
para além da designação que todos já conhecemos 

quanto ao traje do romeiro, na minha opinião, pode-
ria acrescentar que o traje do romeiro ainda simboliza 
a igualdade entre os homens e mulheres, todos cober-
tos de xaile e lenço. como é sabido, antigamente as 
mulheres usavam xaile e lenço na cabeça, eis então 
que o romeiro adota o traje da mulher açoriana (xaile 
negro e lenço) na romaria para demonstrar que não 
é superior, no romeiro não há ricos nem pobres. o 
romeiro é símbolo de respeito e muita amizade e fra-
ternidade entre os irmãos. o romeiro trajado daquela 
maneira terem a coragem de dar a cara ao desprezo 
e escárnio de quem não ama a jesus, é testemunhar 

publicamente com humildade a sua fé e a fé de um 
povo em jesus cristo o salvador.
a caminhada é feita de um sofrimento físico, sacri-

fício que alivia a alma, é a tristeza no rosto que alegra 
o coração!
o romeiro por baixo do xaile carrega o pecado, por 

baixo do lenço os maus pensamentos, nas mãos o ro-
sário da oração que dá perdão e no bordão a esperan-
ça de alcançar a vida eterna.
na cevadeira (saco) o romeiro guarda a razão pela 

qual decidiu fazer esta penitência, pela graça recebi-
da na doença, também leva o desgosto da morte, da 
droga, da prisão, do divórcio, do sofrimento, dor, luto 

e saudade!
o romeiro vai rezando as avé-marias, muitas vezes 

vai chorando, pelos desgostos da vida!
nas suas orações, implora pela paz, que ilumine os 

corações e o perdão a quem mal faz!

É tão bonito ver tantas crianças e jovens da nossa 
comunidade já nascidos aqui participarem na roma-
ria de Montreal. É sinal que as novas gerações, irão 
continuar as tradições.
 termino com um extrato da oração consagra-

ÇÃo a sÃo MigueL arcanjo.
príncipe nobilíssimo da hierarquia angélica, valo-

roso guerreiro do altíssimo, amante zeloso da glória 
do senhor, terror dos anjos rebeldes, amor e delícia 
de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo são 
Miguel
desejando pertencer ao número dos vossos devotos 

e servos, ofereço-me todo a vós, dou-me e dedico-
-me e coloco todo o meu ser, todos os meus interes-
ses, minha casa, minha família e quanto possuo sob 
a vossa proteção. É pequena a oferta da minha servi-
tude não sendo eu senão um miserável pecador, mas 
grande é o afeto do meu coração.
Lembrai-vos de que de hoje em diante estou sob o 

vosso patrocínio, e vós deveis em toda a minha vida 
assistir-me; procurar-me o perdão dos meus muitos 
pecados; alcançar-me a graça de amar de todo o co-
ração ao meu deus, ao meu amado salvador jesus, a 
minha doce Mãe Maria e, ainda, conseguir-me o que 
for necessário para chegar à coroa da glória…

MáRiO CARVALHO
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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

os HumoRistas açoRianos FizeRam RiR laVal

Há mais de seis meses que o grupo “Portugue-
se Kids” veio à igreja Santa Cruz e agora há 

duas semanas, veio a igreja de nossa Senhora de 
Fátima em Laval para dar mais um passo na nos-
sa província do quebeque. 
“os portugueses Kids, sobretudo os da comuni-

dade, têm dificuldade em rir de si próprios e é isso 
que tentamos mudar”, explica jason casimiro, um 
dos quatro elementos do grupo. casimiro diz que os 
portugueses Kids “são emigrantes com imenso valor, 

trabalharam muito para terem uma vida confortável 
e esse dia a dia tão duro, tornou difícil que consigam 
relaxar e gozar um bom momento”. antes de derrick 
Melo, Brian Martins, alberto sardinha e jason ca-
simiro nenhum humorista se tinha debruçado sobre 
as características do milhão e meio de pessoas que 
constituem a comunidade portuguesa no país.
as particularidades da comunidade são fáceis de 

identificar: falam uma mistura de inglês e português, 
são conservadores, muito trabalhadores e forretas. 
“capturá-las em piadas novas e que não ofendam é 
que é difícil”, diz Casimiro. Os humoristas são filhos 
de emigrantes açorianos e cresceram no mesmo bair-
ro de Fall river, em Massachusetts, onde receberam 
uma educação portuguesa. nas letras das suas músi-
cas, falam do nome de celebridades lusodescenden-
tes, fazem referências ao Queijo da Ilha e ao chouriço 
e é visível que, como os seus pais e avós são orgulho-
sos da sua origem. “se não fôssemos tão orgulhosos 
não nos deixavam fazer estas piadas”, explica derri-
ck Melo. Apesar do foco comunitário, usam referên-
cias pop para conseguir visibilidade.
o seu vídeo mais popular no Youtube, onde são 

seguidos por mais de 14.300 utilizadores, é uma 
paródia do sucesso “i am sexy and i know it”, dos 

LMFao. todos os meses, o grupo faz entre 10 a 
12 espetáculos em vários estados norte-americanos, 
como califórnia, geórgia, rhode island, nova jér-
sia, Florida ou connecticut. Fora do país, já atuaram 
no canadá e nas Bermudas. “dizem-nos: ‘era o meu 
pai que estava em palco’; ou: ‘a minha avó fazia a 
mesma coisa.’ e agradecem-nos por reacender essas 
memórias”, conta derrick Melo.
Muitos adoraram, outros ficaram dececionados. 

Porquê? É muito simples. O “show” foi muitíssimo 
bom, mas,... o som foi uma miséria. Há momentos 

durante o espetáculo que não se compreendia nada 
e é pena. claro que este evento foi para a ajuda da 
Filarmónica portuguesa de Montreal. e, devem an-
gariar o máximo de fundos para ajudar este organis-

mo. Mas, ao menos meter uma companhia valente 
para suportar o sistema de som teria tido outro efeito 
pois o resto é história. o grupo fez um bom trabalho, 
os organizadores fizeram um trabalho fantástico e a 
equipa da cozinha fez saborosos pratos, tal como bi-
fanas, cachorros, etc,... 
No final o Jimmy Faria fez mexer os dançarinos 

após o espetáculo. Parabéns

Sylvio Martins
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CelebRações pasCais
na missão de santa CRuz

Ao prepararem as celebrações pascais, para 
a semana santa, que teve o seu início com a 

celebração da eucaristia,  presidida pelo reveren-
do padre José Maria e concelebrada por vários 
sacerdotes, afim de participarem no sacramento 
do perdão no dia 11 de abril. A igreja estava com-
pletamente cheia, dando assim a esta comunidade 
um grande testemunho da sua fé e em que na devi-
da preparação para este sacramento, o celebran-
te focou momentos, em que por vezes temos sido  
menos bons, ao longo da nossa vida, nos quais nos 
devemos debruçar pedindo o perdão ao Senhor 
mediante a nossa consciência.

a nossa comunidade participou, generosamente, 
na sua renúncia quaresmal. contribuindo assim com 
7.000.00 dolares. num projeto organizado pelo sr. 
padre josé Maria, em colobração com os jovens da 
missão de santa cruz, foram destribuidos os se-
guintes montantes: $3000.00 para a Maison do pére, 
$2000.00 para notre-dame-de-la-rue e 2.000.00 aos 
jovens sem abrigo da baixa de Montreal. 
Quinta-feira, a celebração teve maior destaque. a 

última ceia de jesus cristo com os apóstolos. o ce-
lebrante nesta cerimónia do lava-pés, convidou seis 
pais e seis filhos. Lavou os pés aos filhos e depois 
cada um deles, lavou os pés a seus pais. representan-
do os apóstolos. Fazendo, assim, o que a Biblia rela-
ta, “eu estou fazendo também vós o que vós deveis 
fazer uns aos outros. uma celebração muito rica em 
simbolismo
sexta Feira santa as cerimónias tiveram o seu início 

pelas três da tarde com a chegada dos romeiros, que 
fizeram a sua peregrinação desde Laval, dando-se 
início às celebrações deste dia pois que teve como 

principal a “narração, paixão e Morte de cristo”. 
pois que na homília houve um chamamento à fé, ao 
amor, à caridade e ao perdão que devemos ter para 
com os outros.
procedeu-se à adoração da cruz. a comunidade, 

num gesto simbólico, depositava uma flôr, no mo-
mento da adoração.
pelas 18 horas procedeu-se à Via sacra com as  

crianças da catequese, catequistas e jovens da mis-
são. tendo esta Via sacra tido ao vivo as encenações, 

das estações pelos jovens.
sábado de aleluia, dia da ressureição do senhor, 

teve início às 21 horas, tendo sido também muito 
participada pois que estas cerimónias são sempre de 
uma fé muito profunda. 
a ressureição no senhor é amor é paz. Foi apresen-

tado um vídeo, testemunhando os nossos jovens indo 
ao encontro dos mais necessitados pois as imagens 
que eles trouxeram são comoventes. Mais uma vez 
o responsável da missão agradeceu o trabalho destes 
jovens, acólitos, grupos corais, a todos quanto colo-
braram para que estas festas pascais se realizassem 
em grandeza. agradeceu igualmente à comunidade 
pela sua generosidade.
ao encerrar-se a semana santa, domingo passado, 

procedeu-se ao envio das coroas do divino espírito 
santo, de santa cruz, anjou, Hochelaga, Filarmóni-
ca de Montreal e de West island.
a comunidade está de parabéns pela participação 

muito activa nestas festas pacais. 
ALELUiA  ALELUiA  ALELUiA.

MAnUEL nEVES
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ConFessionáRio

FOTO DA SEMAnA

Apresentamos a nova direção da Associação portuguesa de ste-thérèse.

João ArrudA

JoSé de SouSA

Enio, cantor da América, também se confessou 
entre duas portas.

A Voz de Portugal: Como se define a si próprio?
E.R.: Humilde, bom pra todos.
A.V.P.:Qual é a sua melhor virtude?
E.R.: ser imigrante.
a.V.p.: e o seu pior defeito?

E.R.: não tenho defeitos.... risos... trabalhar muito...
A.V.P.: qual é a sua melhor recordação de infân-

cia?
E.R.: Quando comecei a aprender música.
A.V.P.: A razão que o fez ser cantor?
E.R.: adoro cantar e alegrar as pessoas... só por isto 

vale a pena.

A.V.P.: Porque é que escolheu esta profissão?
E.R.: estar num palco a atuar para uma multidão.
A.V.P.: e o que mais lhe desagrada?
E.R.:a inveja e a maldade entre artistas....
A.V.P.: Qual é a sua canção preferida?
E.R.:tenho tantas, mas gosto de uma balada????
A.V.P.: Qual foi o seu primeiro “Slow”?
E.R.:adeus solidão, canto às vezes esta canção.
A.V.P.: Qual é o seu prato preferido?
E.R.:tenho tantos, mas um bom bife à portuguesa...
A.V.P.: o que é viver imigrado?
E.R.: triste no sentido de deixar a pátria pra apren-

der outros costumes e línguas diferentes.
A.V.P.: o que pensa deste confessionário?
E.R.: sinceramente ... gostei imenso...

Fim do Campeonato da sueCa na 
assoCiação poRtuguesa de West-island

no dia 12 de abril houve, na Associação Portu-
guesa de West-island o tradicional campeo-

nato de Sueca à Portuguesa. Um torneio que já lá 
vão vários anos que é organizado neste organismo 
comunitário. 
de um lado foi festa, de outro lado os vencedores 

foram galardoados. este ano os grandes vencedores 
deste grande torneio foram o Miguel Madeira e antó-
nio santos, e em segundo lugar foram adolfo pache-
co e augusto santos.
Parabéns à associação e aos vencedores.
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a Fadista Claudia madeiRa
inauguRa o dom HenRique
em montReal

Há alguns tempos o nosso chefe de Estado, 
Aníbal Cavaco Silva disse durante uma ceri-

mónia de homenagem ao fado, “O fado é talvez a 
mais significativa forma de expressão artística em 
Portugal, aquela que mais nos identifica interna-
cionalmente e aquela que melhor define a alma do 
nosso povo”. 
É verdade que o Fado cresceu muito através do 

mundo, mesmo em Montreal, temos grandes artistas 
tal como a jordelina Benfeito, Luis duarte, Marta 
raposo. 
e podemos notar que houve um grande crescimento 

na restauração e gastronomia portuguesa em Mon-
treal, tal como o solmar, portucalle, café Ferreira,  
Boca ibérica, estrela do oceano, etc. em resumo, 
podemos ouvir e apreciar tudo o que é bom de por-
tugal. 
em 2006 Herman alves lançou-se na ventura da 

gastronomia portuguesa inaugurando o restaurante 
Bitoque. Hoje, podemos notar que o sr. Herman al-

ves já escreveu um livro sensacional, bastante apre-
ciado por muitos através de Montreal, o restaurante 
o Bico, uma pequena tasca na zona sul de Montreal 
e agora apresentamos o novo centro de arte e eventos 
o dom Henrique que está a fazer falar muita gente. 
Tem três andares, duas salas de receção e uma que é 
considerada como uma sala de exposição num estilo 
bastante acolhedor.
Neste fim-de-semana este lugar vai ser inaugurado 

com a atuação de uma grande artista vinda de portu-
gal cláudia Madeira.
cláudia Madeira nasceu a 5 de setembro de 1982, 

na cidade do peso da régua. É descendente de uma 
família humilde, seus pais são agricultores e tem 6 
irmãos mais velhos. 
em pequena acompanhava os pais no trabalho da 

vinha. para se poder distrair e passar o tempo o pai 
incentivava-a a cantar, visto que adorava fado. 
estudou num colégio salesiano dos 9 aos 15 anos, 

onde teve início a sua formação musical e frequentou 
o coro da igreja dos 6 aos 15 anos. 
em 2007 concorre à 3ª edição da operação triunfo, 

na RTP1, programa onde ficou conhecida por levar o 
fado aos portugueses. após a sua saída fez parte das 
manhãs do canal rtp1, na praça da alegria, como 
vocalista da banda do programa e integrou o proje-
to de nome “play a Long” com presença assídua no 
natal dos Hospitais e dança na praça, concurso de 
dança para séniores da rtp. 
em 2012 começou a gravar o álbum de originais, 

com o nome “Fado fora de portas”, um disco que 
teve o lançamento o ano passado, dia 17 de Maio. 
o tema apresentado no disco “Quem sabe”, poema 

do poeta algarvio isidoro cavaco. o disco não é por 
acaso que se chama “Fado fora de portas”, cláudia 
Madeira quis ir às raízes do fado e mostrar como os 
fadistas de Lisboa diziam quando saiam da capital 

para cantar pelo país “cantar fora de portas”. 
e ninguém mais que a fadista para ser “fora de por-

tas” não fosse ela natural do douro, com músicos de 
Lisboa e porta algarvio. 
tivemos a honra de ter a fadista no nosso local de 

redação segunda-feira para entrevistar esta grande 
artista e apresentar esta nova voz do fado a nossa co-
munidade. 
durante o pequeno encontro tive a oportunidade 

de a conhecer um pouquinho mais. ela já atuou em 
vários lugares, tal como a china, alemanha, França, 
suíça, genebra, Zurich, e, agora pela primeira vez no 
Canadá. O fim-de-semana passado ela foi a cidade 
de toronto onde atuou no restaurante Lisboa a noite 
“Lisbon By night”, situado no 802 dundas st oeste 
e visitou esta linda cidade, niagara Falls e ao mesmo 
tempo viu um pouquinho da comunidade portuguesa 
em toronto. 
no encontro tive a oportunidade de encontrar a pri-

ma desta artista, eulália silva e antónio Barbosa que 
foram muitíssimo simpáticos. e, vão visitar Montreal 
durante 3 dias indo a Mont-st-sauveur, ver um pou-
quinho a comunidade mas, vai estar muita ocupada 
na preparação do espetáculo de sexta-feira e sábado 
no dom Henrique situado no 3714 rua notre-dame 
oeste. ela vai ser acompanhada pelo Luis duarte e 
antónio Moniz e ao mesmo tempo a nossa artista da 
comunidade, cathy pimentel, vai estar também pre-
sente para nos encantar.
um fim-de-semana bastante interessante para os 

amadores de Fado. Parabéns Herman pela nova 
ventura.

Sylvio Martins



A Voz de PortugAl  |  23 de Abril de 2014  |  P. 9

agnus dei e CHaRtieR

Foi no Centro PHi que no dia 16 deste mês se de-
sembrulhou a nova colaboração entre Agnus Dei e 
Chartier “Criador de harmonias”. 
pela ocasião deste desenrolamento os vários convi-

dados puderam provar o resultado da criação de um 
menu-cocktail ajan-
tarado que nasceu 
da ciência aromática 
de François chartier. 
no total foram oito  
provas que foram 
criadas por agnus 
dei e chartier cria-
dor de Harmonias a 
partir de perfis aro-
máticos de oito vi-
nhos de importação 
privada selecionadas 
pelo copeiro de repu-
tação mundial.
na constante bus-

ca de inovação, ag-
nus dei associou-se 
a François chartier, 
conhecido por im-
pulsionar e redefinir 
as fronteiras gastro-
nómicas a fim de de-
senvolver une experiencia única de sabores.
Foram dois criadores e oito harmonias e quando es-

tes dois génios se juntam o resultado não pode ser se-
não espetacular. Foi pois um projeto rico em aromas, 

em cor e em harmonias. assim, cada pequena porção 
que se provou foi criada e trabalhada em função de 
certas particularidades e aromas de cada vinho todos 
cuidadosamente selecionados. podem provar ou en-
comendar estas iguarias no agnus dei e da sua adega 
poderão em breve selecionar vinhos selecionados por 
François chartier. 
O Sr. Chartier é considerado internacionalmen-

te como o grande criador de receitas em harmo-
nia com vinho e comida. Como copeiro recebeu o 

Grande Prémio Sopeca em 1994, Paris e daí para 
cá nunca mais parou de acumular brilhantes rea-
lizações.

NAtérCiA rodrigueS

FOTOS DA SEMAnA
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espetáCulos assinalam 
40 anos da ReVolução 
no teRReiRo do paço
O Terreiro do Paço, em Lisboa, recebe na noi-

te de 24 de abril espetáculos de multimédia e 
pirotécnica e de um concerto para assinalar os 40 
anos da revolução, informou a empresa municipal 
encarregada da animação cultural da cidade.

 integrado nas comemorações municipais do 25 de 
abril, o espetáculo de vídeo mapping projetar abril 
tem início às 21:30 do dia 24 de abril e vai aproveitar 
a estrutura já montada para o projeto a “primavera é 
Linda”.as imagens de arquivo vão misturar-se com 
animações 2d e 3d na fachada nascente do terreiro 
do paço, esperando-se ainda uma “chuva de cravos 
virtuais” num espetáculo da autoria de nuno Maya e 
carole purnelle, do atelier ocuBo, numa parceria 
com o Museu da Presidência da República, com uma 
banda sonora original de Luís cília.Às 21:45 inicia-
-se o concerto que conta com diversas parcerias entre 
artistas, como o encontro dos dead combo com B 
Fachada numa abordagem a um tema de josé alma-
da.os You can’t Win charlie Brown vão colaborar 
com Zeca Medeiros e norberto Lobo em reinterpre-
tações de temas de josé afonso, enquanto capitão 
Fausto com júlio pereira e jp simões vão interpretar 
a canção “Marcolino”, de Fausto.já os Linda Martini 
vão dividir a atuação com a capicua e com Xana e 
Flak dos rádio Macau e ainda haverá tempo para ca-
mané com os dead combo apresentarem uma versão 
de “inquietação”, de josé Mário Branco.para ilustrar 
o concerto vão ser exibidos curtos filmes alusivos a 
temas e figuras de Abril, dos realizadores e artistas 
plásticos portugueses paulo abreu, jorge gonçalves, 
Rui Simões e João Pedro Gomes.O final do concerto 
vai ser marcado por uma “chuva de cravos”, numa 
criação do grupo Luso pirotecnia, no rio tejo e na 
praça do terreiro do paço, que culminará com a ima-
gem da bandeira nacional.

VasCo CoRdeiRo destaCa enContRo “positiVo” Com noRte-ameRiCanos

O presidente do governo dos Açores afirmou hoje 
que o encontro com a delegação de congressis-

tas norte-americanos permitiu “reforçar o trabalho 
de sensibilização da importância” que a Base das 
Lajes, na Terceira, tem na relação entre Portugal e 
EUA.
Vasco cordeiro, falava, em declarações aos jornalistas, 

à chegada a ponta delgada, depois de ter participado 
quinta-feira, em Lisboa, num jantar oferecido pelo mi-
nistro de estado e dos negócios estrangeiros, rui Ma-
chete, ao presidente da câmara dos representantes do 
congresso dos estados unidos da américa, john Boeh-
ner. o presidente do governo regional fez um balanço 
“positivo” do encontro de trabalho, justificando que a 
reunião “permitiu, por um lado, reforçar o trabalho que 
tem sido feito de sensibilização da importância que a 
Base das Lajes”, na terceira, “tem no contexto da rela-
ção diplomática entre Portugal e os EUA” e “confirmar 
que existe um conjunto de congressistas, entre os quais 
Devin Nunes e Jim Costa, que têm uma especial ligação 

aos açores, que compreendem perfeitamente esta liga-
ção e que têm trabalhado para fortalecê-la e preservá-
-la”.a câmara dos representantes dos estados unidos 
da américa vai votar uma iniciativa chamada ‘africa 
counter terrorism initiative act’ que tem o objetivo de 
deslocar o comando do aFricoM da alemanha para o 
território continental dos eua e transformar as Lajes na 
sua única base avançada.No caso específico da proposta 
de congressistas dos eua para que as Lajes integrem 
o comando norte-americano para África (aFricoM), 
Vasco cordeiro reiterou que se trata de uma proposta 
que é um reconhecimento do valor geoestratégico da 
base e lembrou que a iniciativa “está ainda no âmbi-
to do congresso”, mas “é um assunto” que o governo 
dos açores “acompanha”.”temos, naturalmente, muita 
atenção em relação ao que está dito nesta proposta de 
lei, mas não é este o momento para uma pronúncia for-
mal nem da parte do governo dos açores, nem acredito 
da parte do Governo Português”, referiu, frisando que é 
preciso “continuar a trabalhar no sentido de defender e 

de salvaguardar a Base das Lajes”.no seu entender, des-
de “há algum tempo a esta parte há efetivamente uma 
melhoria muito significativa da coordenação que este 
assunto deve merecer da parte do governo dos açores 
e do governo da república.””deslocar o aFricoM 
para os estados unidos vai poupar dezenas de milhões 
de dólares por ano. E, devido à sua posição geográfi-
ca única, as Lajes seriam a base avançada operacional 
ideal para o comando”, explicou o diretor de comuni-
cações do congressista devin nunes, que avançou com 
a proposta, à agência Lusa.No texto, o congressista de 
origem açoriana considera “particularmente preocupan-
te” a decisão de destacar tropas para a base Moron, em 
Espanha, onde a “prontidão e eficiência das tropas é 
condicionada pela falta de infraestruturas.”a Base das 
Lajes, pelo contrário, acrescenta o congressista, “levou 
a cabo melhorias nas suas infraestruturas de mais de 150 
milhões de dólares nos últimos 12 anos.””a localização 
estratégica das Lajes, as melhorias das infraestruturas, o 
espaço aéreo sem restrições e as extraordinárias condi-
ções de treino para todas as forças fazem dela um ativo 
fundamental e a base avançada operacional ideal para o 
aFricoM”, defende nunes.caso a proposta legislati-
va seja aprovada, a secretaria de defesa terá seis meses 
para elaborar um plano de mudança. 
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CelebRemos Juntos o
40° aniVeRsáRio do 25 de abRil
CelebRa-se este ano o 40° aniVeRsáRio duma das datas mais 
maRCantes da HistóRia poRtuguesa. é nosso deVeR de memó-

Ria não deixaR passaR despeRCebida tal eFeméRide.
ConVidam-se pois todos os inteRessados a JuntaRem-se a um 

gRupo de amigos que na pRóxima sexta FeiRa dia 25 de abRil 
pelas 19H se ReuniRá na assoCiação poRtuguesa do Canadá 
paRa um JantaR ComemoRatiVo do 40º aniVeRsaRio do 25 de 
abRil de 1974.
Vamos ConFRateRnizaR e apRoVeitaR paRa ReCoRdaR os senti-

mentos que nos HabitaRam nesse dia ou simplesmente eVoCaR o 
que o 25 de abRil RepResenta paRa Cada um de nós.

paRa ReseRVaR um lugaR ou uma mesa é 
FaVoR ligaR paRa o 514 928-1854.
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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 bru-
xarias. 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 triste 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-es-
piritualista, conhecedor de ciências superiores e ocultas, por isso dou uma garantia de 100%. venha visitar-

-me e verá a diferença. verá que eu consigo curar o que outros não conseguem, com a palavra de Deus.

rEsultADOs cONfIrmADOs 

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.

tanto lutar na 
v i d a , v i s i t a n d o 
mádicos, teguas, 
curandeiros, es-
pecialistas e nun-
ca conseguimos 
procrear uma 
família mas gra-
ças aos conhe-
cimentos deste 

xHAmAN INDIO que com suas ervas 
amazónicas e seus rituais fez com 
que hoje somos um casal feliz.Hoje 
já temos nos nossos braços o nosso 
querido bébé pAulO. Não podíamos 
conceber,porque estávamos embru-
xados pela mina ex mulhers  AlIcIA, 
hoje somos felices,graças ao xAmAN 
INDIO.  

fAm. DOs sANtOs

Estamos vivendo 
esta primavera, 
como se fossemos 
noivos, graças aos 
conhecimentos e 
enlaços  deste sr. 
xAmAN INDIO. por 
causa de um encan-

to que nos fizeram no nosso país POR-
tugAl a nossa relação mudou de noi-
te para dia, depois de 5 anos de união 
harmoniosa e cheia de amor,tudo se 
converteu em ódio e desprezo. Ela já 
nem me quería tocar,mas este xAmAN 
numa semana só,destruiu todo o mal 
que nos tinham feito e a mina vida vol-
tou a renascer,depois de me ter mos-
trado o rosto dos meus inimigos “os 
meus compadres gonçalves”. Obriga-
do xAmAN INDIO. 

EmmANuEl r.l

la separação de nós 
dois,foi por causa de fal-
ta de relações intimas.
Houve momentos que 
não queria que lhe tocas-
se, tudo da minha par-
te se transformou num 

estorvo, não me quería nem ver;vi-me 
tão deprimida e anciosa  que só comia 
e cheguei a pesar mais de 90 kilos,A 
mina irmã, levou-me ao xAmAN INDIO 
que imediatamente começou um  trata-
mento, primeiro ajudou-me com a mina 
auto estima,segundo eleminou as más 
energías que foram causadas por al-
guns imundos á porta da igreja,quando 
nos casámos,para destruír o nosso lar 
e tudo por inveja.Hoje somos um novo 
casal,graças ao xAmAN INDIO. 

AlbErtINA bArcEllOs 

Tanto lutar na vida,visitando mádicos,teguas,curandeiros,especialistas e nunca conseguimos 
procrear uma família mas graças aos conhecimentos deste XHAMAN INDIO que com suas ervas
amazónicas e seus rituais fez com que hoje somos um casal feliz.Hoje já temos nos nossos
braços o nosso querido bébé PAULO  Não podíamos conceber porque estávamos embruxadosbraços o nosso querido bébé PAULO. Não podíamos conceber,porque estávamos embruxados
pela mina ex mulhers ALICIA, hoje somos felices,graças ao XAMAN INDIO.  FAM. DOS SANTOS

Estamos vivendo esta primavera,como se fossemos noivos,graças aos conhecimentos e enlaços deste SR 
XAMAN INDIO. Por causa de um encanto que nos fizeram no nosso país PORTUGAL a nossa relação mudou
de noite para dia, depois de 5 anos de união harmoniosa e cheia de amor,tudo se converteu em ódio e 
d  El já  í  t t  XAMAN  ó d t i t d   l   desprezo. Ela já nem me quería tocar,mas este XAMAN numa semana só,destruiu todo o mal que nos 
tinham feito e a mina vida voltou a renascer,depois de me ter mostrado o rosto dos meus inimigos “os 
meus compadres Gonçalves”. Obrigado XAMAN INDIO. EMMANUEL R.L

La separação de nós dois,foi por causa de falta de relações intimas.Houve momentos que não queria que lhe
tocasse,tudo da minha parte se transformou num estorvo, não me quería nem ver;vi-me tão deprimida e anciosa que 
só comia e cheguei a pesar mais de 90 kilos,A mina irmã,levou-me ao XAMAN INDIO que imediatamente começou um
tratamento, primeiro ajudou-me com a mina auto estima,segundo eleminou as más energías que foram causadas por tratamento, primeiro ajudou me com a mina auto estima,segundo eleminou as más energías que foram causadas por 
alguns imundos á porta da igreja,quando nos casámos,para destruír o nosso lar e tudo por inveja.Hoje somos um novo
casal,graças ao XAMAN INDIO. ALBERTINA BARCELLOS 

Sempre tinhamos sido,um para o outro. Mas pouco tempo depois da gravidez  de mina esposa,os meus sentimentos
começaram a desviar para um rumo confuso, sentía que já não havia o mesmo amor entre nós, ás vezes desesperava
dávam me ganas para deixa-la,mas no fundo do meu coração,sabia que ainda a amava. Visitei este sábio XHAMAN 
INDIO  eao tirar me as cartas mencionou que um homem fazia rezas com as nossas fotos todas as sextas feiras para

Enfim juntos depois de tanto tempo perdido da parte da família da minha prometida.A família dela não
aceitava,por causa da cor da minha pele,não aceitavam a nossa relação e muito menos o nosso casam
Foi en´~ao que pedi socorro ao XAMAN INDIO e quando ele me leu a linhas da mão,imediatamente me 
perguntou se alguma vez tinha tido qualquer coisa com uma mulher de côr pois ele detectou voodoo em

INDIO  eao tirar-me as cartas,mencionou que um homem fazia rezas com as nossas fotos todas as sextas feiras,para
acabar pouco a pouco com o nosso amor., contei á minha esposa e não queria acreditar até o XAMAN nos mostrar a 
cara do nosso inimigo,o meu caro amigo “Rubeñ Cuevas .Obrigado por abrires os nossos olhos . LETY Y JOAO E.

perguntou ,se alguma vez tinha tido qualquer coisa com uma mulher de côr,pois ele detectou voodoo em
mim. E assim foi,a minha ex noiva de AFRICA por raiva tinha rogado coisas,para que nunca fosse feliz,m
graças a limpeza que o XAMAN nos fêz e seus rituais de união ,agora tudo está normal.Sua família me 
enlaçou com carinho e estão nos ajudando com os preparativos parao o nosso casamento. PAULO PON
L.

Agradeço a este grande e  humilde SABIO XAMAN INDIO por me ter feito um enlaço
 lh d  i h id Há 5  j t  lh  l f i icom a mulher da minha vida.Há 5 anos juntos com uma mulher,com a qual fui noivo

durante 3 anos,apaxonei-me como olouco.entretanto ela conheceu alguém e deixou-
me.Procurei ajuda com vários psíquicos,mas não sabiam mais nada que sacar o meu
dinheiro e enganar-me.Até que encontrei o verdadeiro XAMAN INDIO o que con seus
conjuros de amor,devolveu-me minha noiva em sómente 7 dias.Muito obrigado XAMAN
que DEUS te abençoe hoje e sempre. ANONIMO

Tanto lutar na vida,visitando mádicos,teguas,curandeiros,especialistas e nunca conseguimos 
procrear uma família mas graças aos conhecimentos deste XHAMAN INDIO que com suas ervas
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mim. E assim foi,a minha ex noiva de AFRICA por raiva tinha rogado coisas,para que nunca fosse feliz,m
graças a limpeza que o XAMAN nos fêz e seus rituais de união ,agora tudo está normal.Sua família me 
enlaçou com carinho e estão nos ajudando com os preparativos parao o nosso casamento. PAULO PON
L.

Agradeço a este grande e  humilde SABIO XAMAN INDIO por me ter feito um enlaço
 lh d  i h id Há 5  j t  lh  l f i icom a mulher da minha vida.Há 5 anos juntos com uma mulher,com a qual fui noivo

durante 3 anos,apaxonei-me como olouco.entretanto ela conheceu alguém e deixou-
me.Procurei ajuda com vários psíquicos,mas não sabiam mais nada que sacar o meu
dinheiro e enganar-me.Até que encontrei o verdadeiro XAMAN INDIO o que con seus
conjuros de amor,devolveu-me minha noiva em sómente 7 dias.Muito obrigado XAMAN
que DEUS te abençoe hoje e sempre. ANONIMO
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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 bru-
xarias. 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 triste 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-es-
piritualista, conhecedor de ciências superiores e ocultas, por isso dou uma garantia de 100%. venha visitar-

-me e verá a diferença. verá que eu consigo curar o que outros não conseguem, com a palavra de Deus.

rEsultADOs cONfIrmADOs 

Atraio, amarro 
e submeto o 

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

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

A minha saúde começou 
a deteriorar-se lentamen-
te, ao ponto de não poder 
andar. Tudo corria mal, 
inclusivo a minha esposa 
que me abandonou. Sen-
tia-me muito só e passava 
todo o tempo na minha 
casa de  Cote-Des-Neiges 

muito triste.  Um dia um amigo recomendou-
-me comprar A MEDALHA MILAGROSA, e 
isso fiz com muita fé. Graças á MEDALHA 
MILAGROSA  a virgem me concedeu um mi-
lagre e agora  já posso andar.  E  também re-
cuperei a minha esposa  . E pensar que tudo 
foi causado por um bruxedo que me rogaram, 
no entanto tudo isso acabou e agora somos 
imensamente felizes. ANGEL GONZALEZ.

Tínhamos muitas esperan-
ças de prosperar ao chegar 
a LAVAL, CANADA.  Tudo 
começou bem, enquan-
to sozinho, dois meses 
depois de ter chegado a 
minha esposa começou a 
comportar-se de uma ma-

neira muito rara, que até queria regressar, 
mas sozinha , o que era ainda pior.  Decidi 
comprar A MEDALHA MILAGROSA que com 
o seu grande poder fez com que tudo mudas-
se na minha vida e com a minha família. Hoje 
em dia  estamos todos com muita saúde e 
com um bom emprego, graças a DEUS e ao 
poder das virgens e dos santos da MEDALHA 
MILAGROSA. ALBERTO e ESPOSA.

Casei-me em OTTA-
WA  muito apaixona-
da do meu esposo já 
há 10 anos.,  Tudo 
era amor até aí ´á 5 
anos ,quando uma 
desconhecida  des-
trui a nossa relação. 
Ele abandonou-me 
para ir com ela e eu 

tão  apaixonada não podia perde-lo para 
sempre. Busquei ajuda com A  MEDALHA 
MILAGROSA  e agora meu esposo já vol-
tou para casa.Não sei como se passou, mas 
esta  MEDALHA  me devolveu toda a minha 
felicidade  Sinto-me bem e esta semana 
santa,convidou-me a passear  em compa-
nhia da família.Milagre de DEUS e da ME-
DALHA MILAGROSA. ESMERALDA C.

A minha saúde começou a deteriorar-se lentamente,ao ponto de não poder andar. Tudo corria mal,inclusivo a minha
esposa que me abandonou. Sentia-me muito só e passava todo o tempo na minha casa de  Cote Des Neiges muito
triste.  Un día um amigo recomendou-me comprar A MEDALHA MILAGROSA, e isso fiz com muita fé. Graças á 
MEDALHA MILAGROSA  a virgem me concedeu um milagre e agora  já posso andar.  E  tambem recuperei a minha 
esposa  . E pensar que tudo foi causado por um bruxedo que me rogaram, no entanto tudo isso acabou e agora somos 
imensamente felizes. ANGEL GONZALEZ.

Tinhamos muitas esperamças de prosperar ao chegar a LAVAL, CANADA.  Tudo começou bem, enquanto sozinho, dois
meses depois de ter chegado a minha esposa começou a comportar-se de uma maneira muito rara que até queriameses depois de ter chegado a minha esposa começou a comportar-se de uma maneira muito rara, que até queria
regressar, mas sózinha , o que era ainda pior.  Decidí comprar A MEDALHA MILAGROSA que com o seu grande poder fez
com que tudo mudasse na minha vida e com a minha família. Hoje em dia estamos todos com muita saúde e com um
bom emprego, graças a DEUS e ao poder das virgens e dos santos da  MEDALHA MILAGROSA. ALBERTO Y ESPOSA.

Casei-me em OTTAWA  muito apaixonada do meu esposo já há 10 anos.,  Tudo era amor até aí ´á 5 anos ,quando uma
desconhecida destrui a nossa relação. Ele abandonou-me para ir com ela e eu tão apaixonada não podia perde-lo para sempre. 
Busquei ajuda com A  MEDALHA MILAGROSA  e agora meu esposo já voltou para casa.Não sei como se passou, mas esta  
MEDALHA  me devolveu toda a minha felicidade Sinto-me bem e esta semana santa,convidou-me a passear em companhia da 
família.Milagre de DEUS e da MEDALHA MILAGROSA. ESMERALDA C.

A minha saúde começou a deteriorar-se lentamente,ao ponto de não poder andar. Tudo corria mal,inclusivo a minha
esposa que me abandonou. Sentia-me muito só e passava todo o tempo na minha casa de  Cote Des Neiges muito
triste.  Un día um amigo recomendou-me comprar A MEDALHA MILAGROSA, e isso fiz com muita fé. Graças á 
MEDALHA MILAGROSA  a virgem me concedeu um milagre e agora  já posso andar.  E  tambem recuperei a minha 
esposa  . E pensar que tudo foi causado por um bruxedo que me rogaram, no entanto tudo isso acabou e agora somos 
imensamente felizes. ANGEL GONZALEZ.

Tinhamos muitas esperamças de prosperar ao chegar a LAVAL, CANADA.  Tudo começou bem, enquanto sozinho, dois
meses depois de ter chegado a minha esposa começou a comportar-se de uma maneira muito rara que até queriameses depois de ter chegado a minha esposa começou a comportar-se de uma maneira muito rara, que até queria
regressar, mas sózinha , o que era ainda pior.  Decidí comprar A MEDALHA MILAGROSA que com o seu grande poder fez
com que tudo mudasse na minha vida e com a minha família. Hoje em dia estamos todos com muita saúde e com um
bom emprego, graças a DEUS e ao poder das virgens e dos santos da  MEDALHA MILAGROSA. ALBERTO Y ESPOSA.

Casei-me em OTTAWA  muito apaixonada do meu esposo já há 10 anos.,  Tudo era amor até aí ´á 5 anos ,quando uma
desconhecida destrui a nossa relação. Ele abandonou-me para ir com ela e eu tão apaixonada não podia perde-lo para sempre. 
Busquei ajuda com A  MEDALHA MILAGROSA  e agora meu esposo já voltou para casa.Não sei como se passou, mas esta  
MEDALHA  me devolveu toda a minha felicidade Sinto-me bem e esta semana santa,convidou-me a passear em companhia da 
família.Milagre de DEUS e da MEDALHA MILAGROSA. ESMERALDA C.

A minha saúde começou a deteriorar-se lentamente,ao ponto de não poder andar. Tudo corria mal,inclusivo a minha
esposa que me abandonou. Sentia-me muito só e passava todo o tempo na minha casa de  Cote Des Neiges muito
triste.  Un día um amigo recomendou-me comprar A MEDALHA MILAGROSA, e isso fiz com muita fé. Graças á 
MEDALHA MILAGROSA  a virgem me concedeu um milagre e agora  já posso andar.  E  tambem recuperei a minha 
esposa  . E pensar que tudo foi causado por um bruxedo que me rogaram, no entanto tudo isso acabou e agora somos 
imensamente felizes. ANGEL GONZALEZ.

Tinhamos muitas esperamças de prosperar ao chegar a LAVAL, CANADA.  Tudo começou bem, enquanto sozinho, dois
meses depois de ter chegado a minha esposa começou a comportar-se de uma maneira muito rara que até queriameses depois de ter chegado a minha esposa começou a comportar-se de uma maneira muito rara, que até queria
regressar, mas sózinha , o que era ainda pior.  Decidí comprar A MEDALHA MILAGROSA que com o seu grande poder fez
com que tudo mudasse na minha vida e com a minha família. Hoje em dia estamos todos com muita saúde e com um
bom emprego, graças a DEUS e ao poder das virgens e dos santos da  MEDALHA MILAGROSA. ALBERTO Y ESPOSA.

Casei-me em OTTAWA  muito apaixonada do meu esposo já há 10 anos.,  Tudo era amor até aí ´á 5 anos ,quando uma
desconhecida destrui a nossa relação. Ele abandonou-me para ir com ela e eu tão apaixonada não podia perde-lo para sempre. 
Busquei ajuda com A  MEDALHA MILAGROSA  e agora meu esposo já voltou para casa.Não sei como se passou, mas esta  
MEDALHA  me devolveu toda a minha felicidade Sinto-me bem e esta semana santa,convidou-me a passear em companhia da 
família.Milagre de DEUS e da MEDALHA MILAGROSA. ESMERALDA C.
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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 9H00-13H00  |  14H00-15H30
3ª-feira 9H00-13H00
4ª-Feira  9H00-13H00  |  14H00-17H00
5ª-Feira 9H00-13H00
6ª-Feira 9H00-13H00
sEcÇÃO vIsA
3ª-Feira 14H00-15H00
5ª-Feira 14H00-15H00

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.: 514.844.1011
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  t.: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
22 DE ABRiL DE 2014

1 EURO = CAD 1.529920
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

gIlbErtO
rENOvAÇõEs

gErAIs

t.: 514.668.6281

inFORMAÇÃO
PRA qUEM

LÊ.

RESULTADO
PRA qUEM
AnUnCiA.

renoVAçõeS

urgENtE
precisa-se de um pessoa 
para fazer limpeza durante 
a noite de preferência com 
experiência a tempo inteiro. 

514-688-1015

posições disponíveis:
Empregadas de limpeza residencial; pessoas 
para fazerem limpeza 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 enviar cv para Info@bellavitra.com

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.

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
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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

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

empregoS AlugA-Se

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

Vende-se pneus 
usados de 

inverno com dois anos. 
Goodyear Nordic 

P195-65r15. 
514-571-1924

Vende-Se

precisa-se de paste-
leiro com experiência 

a tempo inteiro.
cONtAtAr

514-382-2143

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

manuel correia
514-977-3248

Precisa-se de uma boa e 
confiável senhora para a 
limpeza de uma casa, a 
tempo parcial. Com ex-
periência e referências. 
Deve falar um pouco de 
francês ou inglês.

514-710-8045

agRadeCimento ao
sagRado CoRação

de Jesus. i.g

Aluga-se 9 1/2 (2 andares) 
com garagem e quintal no 
bairro de rosemont. Dispo-
nível para o mês de julho. 

514-793-2885

SerViço

cONtAct cImENt
rENOvAtION

Especializado em casas 
de banho e cozinhas.
Orçamento gratuito

cArlOs
438-995-8143

Precisa-se de cozinheira 
com experiência em co-
zinha regional tradicional 
portuguesa para restauran-
te português.

johnny Almeida
 514-721-8885

Pessoal com ou sem ex-
periência para montagem 
e instalação de rampas em 
alumínio ou metal. Apre-
sentarem-se no 8910 rua 
Pascal Gagnon ou contatar 
Enza ao 514-327-2200 ou 
ainda por e-mail:
info@mondialuminium.com

30 
anos de 

experiência

Westmount
posto disponível presentemente. 
é necessário possuír automóvel.

Horário:5 dias por semana, segundas, 
Quartas e Quintas das  8:30 às 16:00.

terças das 8:30 às 19:30 e sextas das 8:30 
ás 13:30. Durante o verão esta pessoa deve 
estar disponível para acompanhar a família 
em algumas ocasiões, em  fins-de-semana 
na campanha. O transporte é pago e terá a 
semana de folga. procuramos uma pessoa 
com experiência na ajuda à família, bem es-
truturada, alinhada, dedicada, entusiasta, 
de confiança, com iniciativa e que goste de 
crianças. A família é composta de uma me-
nina de 8 anos e dois (2) adolescentes de 
15 e 17 anos. As tarefas associadas a este 
posto são: lavar e passar a ferro roupas e 
lençóis, servir a ceia e arranjar a cozinha 
em seguida, como também fazer outros 
pequenos trabalhos de limpeza do dia a 
dia. Ir buscar a menina á escola ocasional-
mente, de carro a 5 minutos da residência.
Verificar os deveres e preparar o vestuá-
rio dos garotos para a escola. Deve falar 
francês obrigatoriamente e o inglês seria 
uma avantagem. salário: $15.00 por hora 
segundo a experiência e competência.

Se interessada e qualificada, queira 
comunicar com sophie:tel (514) 212-6533  

Precisa-se de “concierge” 
responsável, honesto, com 
habilidade para pequenas 
reparações. (Preferência 
casal) deve(em) falar um 
pouco francês, inglês e por-
tuguês. 514-601-8798

mArIA DOs ANjOs lOpEs fumO
1928-2014

Faleceu em Laval no dia 17 abril 
de 2014, natural de Água de Pau, 
São Miguel, Açores, Portugal, com 
86 anos, senhora Maria Dos Anjos 
Lopes esposa do já falecido Manuel 
Fumo e mãe da já falecida Maria de 
Lurdes. 
Deixa na dor seus filhos Tomas 
(Fátima), Carlos (Helena), sua filha 
Natália (António), seus netos/as, 
bisnetos/as, familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire-memoria
2159, st-martin E., laval
514-277-7778
pedro Alves
O funeral teve lugar ontem, terça-feira, dia 22 de abril, 
às 10h na Igreja Nossa Senhora de Fátima de Laval e 
foi a sepultar no cemitério de St-Janvier de Mirabel. A 
família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem Hajam.

† jOsé mArtINHO DA lAtA
1928-2014

Faleceu em Montreal no dia 18 
abril de 2014, com 88 anos, na-
tural de Vila Chã Santiago, Ponta 
da Barca, Portugal, o senhor José 
Martinho Da Lata, esposo da Sra. 
Arminda Carneiro.
Deixa na dor sua esposa, seus fi-
lhos Fernando (Alcindia Modesto) 
e José (Van Nguyen), seus netos/
as James, Amanda, Kayley-Laura, 
William, sobrinhos/as, familiares e 
amigos. 
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire-memoria
4231, boul. st-laurent, montreal
514-277-7778
Eduíno martins
O funeral teve lugar ontem, terça-feira, dia 22 de abril, 
às 11h30 na Igreja Santa Cruz e foi a sepultar no ce-
mitério de Repos St-François D’Assise. Renovam com 
profunda saudade a missa do sétimo dia que se realiza 
no 24 de abril de 2014 às 18h30 na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem Hajam.

paisagista com experiên-
cia e “pavé-uni”, etc. tra-
balho em laval. salário 
conforme experiência.

450-963-3462

† mArIA DO cArmO tEIxEIrA cAbrAl
Faleceu em Montreal no dia 20 
de abril de 2014, natural de Vila 
Franca do Campo, São Miguel, 
Açores, Portugal, com 93 anos, 
a senhora Maria do Carmo Tei-
xeira Cabral esposa do já faleci-
do Sr. Alfredo Cabral
Deixa na dor seu filho João 
(Irene), seu neto Anthony e sua 
neta Vanessa, sua irmã Alme-
rinda Teixeira Fontes, seu com-
padre Artur Cafua, familiares e 
amigos. 
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire-memoria
1120, jean-talon, montreal
514-277-7778
Danny pena
O Velório terá lugar hoje, quarta-feira, dia 23 de abril 
de 2014, das 19h às 22h e quinta-feira das 14h às 17h 
e das 19h às 22h. A Missa do Corpo presente terá lu-
gar na sexta-feira 25 de abril de 2014 às 10h na Igreja 
Santa Cruz. Vai a sepultar no cemitério Notre-Dame-
-des-Neiges.
Renovam com profunda saudade a missa de sétimo 
dia que terá lugar no sábado 26 de abril às 18h30.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem Hajam.

Vende-se máquina indus-
trial Brother Exedra, au-
tomática, guarda-loiça, 
cristaleira e uma mesa de 
jantar com 6 cadeiras

450-967-1766 ou
514-560-8966

orAção
OrAÇÃO A sANtO ExpEDItO
(Se você está com algum Problema de difícil solução e 
precisa de ajuda urgente, peça esta ajuda a Santo Expe-
dito.  Este Santo é invocado nos negócios que demandam 
Pronta Solução e cuja invocação nunca é tardia).
“Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, inter-
cede por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, socor-
re-me nesta hora de aflição e desespero.  Vós que sois o 
Santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, dai-
-me força, coragem e serenidade.  Atendei o meu pedido. 
(fazer o pedido). Meu Santo Expedito! Ajudai-me a superar 
estas horas difíceis, protege-me de todos que possam pre-
judicar-me, protege a minha família, atende ao meu pedido 
com urgência.  Devolva-me a Paz e a tranquilidade.  Meu 
Santo Expedito!  Serei grata pelo resto da minha ida e le-
varei o seu nome a todos os que têm fé.  Muito Obrigada. 
(Rezar um Pai Nosso, uma Avé Maria e fazer o sinal da 
Cruz.  Mandar publicar após o pedido) f.g.

M E M O R A n D U M

Aluga-se moradia / 
vivenda na zona de 
Aveiro a bom preço.

contatar
milu ou claudia

438-288-4660
514-677-3043

Vende-Se

Um ano já se passou, a tua espo-
sa, filha (genro) filho (nora) e netas 
recordam-te com amor.
“sentimos muita saudade, mas sa-
bemos que sempre estarás junto 
de nós. Jamais te esqueceremos”.
Terça-feira, dia 29 de abril de 2014 
celebrar-se-á uma missa às 18h30 
na igreja de Santa Cruz.
A família Baptista agradece ante-
cipadamente a todos os que pos-
sam assistir.

1º aniversário de falecimento
AlvArO pErEIrA xAbrEgAs bAptIstA

inFORMAÇÃO
PRA qUEM

LÊ.

RESULTADO
PRA qUEM
AnUnCiA.
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PAlAVrAS cruzAdAS

AnedotAS

quinta-FeiRa 24 de abRil
- inauguRação do dom HenRique

sábado 26 de abRil
- 25 anos de saCeRdóCio do padRe José maRia
- RenoVei a Casa à poRtuguesa

bell fibe: 880 | Videotron: 255

Rio 2
A nova aventura deixa a cidade maravilhosa de 

lado e parte para a Amazônia, onde o prota-
gonista “Blue” enfrenta um novo perigo: a família 
da sua esposa, Jade. embora belo visualmente, o 
filme deixa a desejar pela falta de criatividade e 
não supera o original.

Logo após o réveillon, o ornitólogo túlio (voz de 
rodrigo santoro) e Linda estão na amazônia estu-
dando pássaros raros quando cruzam com ararás con-
sideradas extintas. eles anunciam para o mundo sua 

descoberta e entram no caminho de um contrabandis-
ta de madeira ilegal. Blue, acostumado com a vida 
doméstica, e jade, decidem ajudá-los a encontrar ou-
tros de sua espécie e se preparam para cruzar o país 
em busca de seus parentes perdidos. assim partem 
com os filhos para Manaus.
o humor da animação da Blu sky é extremamen-

te físico e faltam tiradas inteligentes presentes em 
filmes como Uma Aventura Lego e Frozen - Uma 
aventura congelante, longas que impressionaram 
nesse último ano e cujas canções também são mais 
interessantes, apesar de rio 2 ser tão musical quanto. 
A vantagem aqui é ter músicas criadas em português, 
que ficam mais naturais para o público brasileiro.
rio 2 é capaz de divertir a criançada sem deixar os 

pais entediados. e isso já é muito se levarmos em 
consideração outras animações recentes. O filme tem 
personagens carismáticos, marca registrada de salda-
nha, e ótimas sequências de ação, como uma anima-
da partida de futebol. Faltou segurar a onda na hora 
de criar conflitos e desenvolver melhor as situações 
apresentadas.

HOrIzONtAIs: 1. Que produz ou sente saudades. Esta-
belecimento ou local onde se servem bebidas. 2. Contr. 
do pron. pess. compl. me e do pron. dem. o. A minha 
pessoa. Deseje. 3. Sexta nota da escala musical. Indica 
lugar, tempo, modo, causa, fim e outras relações (prep.). 
Da voz ou a ela referente. 4. Presentemente. Furiosa. 5. 
Outra vez. Flutuar. 6. Contr. da prep. a com o art. def. os. 
Gavinha. Naquele lugar. 7. Combinar. Dotes naturais. 8. 
Dar pancada em. Vazio. 9. Destituído de cauda. Autores 
(abrev.). O espaço aéreo. 10. Ter a natureza de. Sétima 
nota da escala musical. Valor acrescentado (abrev.). 11. 
Pessoa ou coisa de género feminino de que se fala. Que 
é amigo da ordem.
vErtIcAIs: 1. Som ou sons de uma palavra que se pro-
nunciam numa só emissão de voz. Toda a superfície so-
bre a qual assenta um corpo. 2. Benefício resultante de 
câmbio favorável. Pequena argola com que se enfeitam 
os dedos. 3. A unidade. Esqueleto. 4. Padecer. Recitar. 
5. Que tem boas maneiras. 6. A si mesmo. Fileira. Cami-
nhar. 7. Repartição do ouvidor. 8. Além disso. Parte
do templo destinada aos fiéis. 9. Vara de bácoros. De-
signa dor ou alegria (interj.). 10. Mulher encarregada de 
amamentar alguma criança (pl.). Tecido forte de linho 
grosso. 11. Espécie de rã que vive sobre as árvores, ar-
bustos, etc.. Submerso.

SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONtAIs: 1. Frota, Vagem. 2. Rasa, Bairro. 3. Ui, Liar, Em. 4. Sal, Arraial. 5. 
Trás, Cem, Ri. 6. Avaro. 7. Ao, Ler, Rapé. 8. Rufador, Rol. 9. Se, Além, Mu. 10. Larada, 
Anel. 11. Irado, Blusa. vErtIcAIs: 1. Frustrar, Li. 2. Raiar, Ousar. 3. Os, Lá, Fera. 4. 
Tal, Sala, AD. 5. Ia, Vedado. 6. Barcarola. 7. Varrer, Ré. 8. Ai, Amor, Mal. 9. Grei, Ar, 
Nu. 10. Ermar, Pomes. 11. Mo, Libélula.

Vinham três bêbados a discutir que, se fossem pri-
meiros-ministros, qual seria o preço do vinho. Vira-
-se o primeiro: - Eu, se fosse primeiro-ministro, o 
litro do vinho custava 5 paus! - Ena,...é muito caro! 
- Responderam os outros. Vira-se o segundo: - Eu, 
se fosse primeiro-ministro, o litro do vinho custa-
va 15 tostões! - É muito caro! - Responderam os 
outros. Vira-se o terceiro: - Eu, se fosse primeiro-
-ministro, o litro do vinho custava 5 tostões! - É pá, 
porreira! - Responderam os outros. E fizeram logo 
uma festa. Agarraram-se uns aos outros e nisto 
caíram. Vira-se o terceiro bêbado: - Porra, agora 
que eu estava a gostar deste governo é que ele 
caiu!...

Um homenzinho num bar muito bêbado, senta-se 
ao lado de outro que estava descansado numa ou-
tra mesa: - Ó amigo, desculpe-me lá, mas eu não 
pude resistir. É que o senhor é a cara chapada da 
minha mulher! - Ouça lá! Você quer gozar com a 
minha cara, é? - Não, sério! Tirando o bigode a 
semelhança é incrível! 
- Oh homem! Mas que bigode? Eu não uso bigode! 
- Pois não, mas usa a minha mulher!

diVeRgente
Divergente parecia capaz de desafiar Jogos Vo-

razes como bom filme juvenil de tom político, 
mas era só impressão. O longa baseado no livro 
de Veronica Roth, por sua vez inspirado em Ad-
mirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, prome-
tia mostrar os perigos da engenharia social e do 
condicionamento psicológico da sociedade, mas 
na verdade se resume a uma história piegas entre 
facções rivais e romances proibidos.
a simpática atriz shailene Woodley é Beatrice 

“tris” prior, garota nascida na 
casta abnegação, cuja função é 
governar e ajudar aos necessitados 
- vocação não compartilhada pela 
garota. ela sonha em fazer par-
te da audácia, espécie de polícia 
local e cujos membros aparentam 
ter maior liberdade. Quando chega 
a hora de decidir sob qual facção 
viverá o resto da vida, seu resulta-
do a aponta como uma divergen-
te, pessoas que não pensam como 
o resto da sociedade e, por isso, 
ameaçam o sistema. enquanto luta 
para esconder sua condição, ela 
muda de grupo e acaba envolvida 
romanticamente com Quatro, um 
dos treinadores do novo clã.
no primeiro momento, divergen-

te parece mais sombrio até do que jogos Vorazes, 
graças à sociedade reduzida a indivíduos com apenas 
um traço de personalidade. entretanto, a semelhança 
com Harry Potter e Percy Jackson é mais forte, afinal 
a narrativa se concentra demais no treinamento de 
tris e não nas questões políticas. a garota passa por 
provas, enfrenta desafios e tenta conseguir notas para 
seguir adiante. por acaso, ela descobre praticamente 
sozinha uma terrível conspiração e precisa agir.
Quando as coisas esquentam, já é tarde. o diretor 

passa tempo demais tentando explicar o mundo e es-
quece de criar algo interessante por si só. como con-

sequência, o filme não possui uma história coesa e 
a narrativa não funciona. Mesmo após a (monótona) 
batalha final, parece que estamos acompanhando um 
prólogo estendido e incapaz de divertir.
além disso, os personagens nunca estão em perigo 

real. A sociedade é pacífica e não parece à beira da 
guerra civil. ameaças externas preocupam, porém 
nunca fica claro porque se deve temer o mundo exte-
rior. Mesmo durante o treinamento, no qual os cade-
tes com pontuação baixa serão banidos, tudo parece 

amigável e relativamente tranquilo. 
os roteiristas até tentam criar se-
quências interessantes, mas o dire-
tor evita pesar a mão e deixa tudo 
sem graça.
o visual também atrapalha. dife-

rente de Hogwarts ou dos distritos 
de panem, chicago de divergente 
não possui características capazes 
de distingui-la de outros cenários 
pós-apocalípticos. problema sério, 
afinal franquias adolescentes pre-
cisam criar identidade própria para 
cativar o público. o longa raramen-
te tem cenas externas, e quando 
tem, a metrópole parece quase a 
mesma de hoje. além disso, os am-
bientes internos não são criativos e 
parecem saídos de filmes de baixo 

orçamento. O mesmo vale para o figurino.
Woodley segura bem a onda como protagonista e é 

capaz de realizar as cenas físicas e emocionais com 
competência. Entretanto, sua personagem é fraca e 
depende demais de coadjuvantes para seguir adiante, 
ao contrário de Katniss everdeen e Harry potter, os 
quais sempre estão no comando, mesmo quando aju-
dados por amigos. essa apatia permeia todos os as-
pectos de divergente e deveria incomodar até mesmo 
os fãs do livro. Afinal, boas ideias não faltam. Mas 
todas são mal aproveitadas na telona.

Um homem colocou um anuncio no jornal: “ Quero 
uma esposa “ No dia seguinte recebeu centenas 
de cartas dizendo: Podes levar a minha.
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CoordeNAdo Por JoSé PereirA

FiGURAS DE PORTUGAL:

poeta, nasceu em coimbra a 7 de setembro de 
1867 dos amores de uma mulher do povo e de 

um estudante. passou a sua infancia entre os açores, 
Lamego e outras localidades do norte.

em 1891, formou-se em direito na universidade de 
Coimbra e três anos depois partiu para Macau onde 
se fixou como advogado e professor do liceu. A partir 
de 1900 foi conservador do registo predial.
contemporâneo na universidade de eugénio de 

castro, antónio nobre, alberto de oliveira e alberto 
osório de castro, assistiu a eclosão do movimento 
simbolista em portugal, com as revistas “os insub-
missos” e “Boémia nova”.
a sua sensibilidade melindrosa e uma abulia in-

vencível, tornaram-no indiferente à publicidade e 
ao convívio ruidoso. apenas algum. amigo íntimo, 
como carlos amaro, lhe conseguia arrancar espora-
dicamente, um dos seus admiráveis poemas.
alberto osório de castro publicou em “o novo 

testamento” o seu soneto “estátua” e as suas poe-
sias “interrogação” e “crepuscular”. depois, só um 
ou outro poema apareceu nos jornais. ao poeta joão 
de castro osório, camilo pessanha condescendeu 
em ditar a maior parte da sua obra, que sabia de cor, 
confiando pouco no papel.
em 1920 apareceu o volume “clepsidra”: “a minha 

alma é lânguida e inerme”, diz o poeta. a poesia por-
tuguesa tem na “clepsidra” um dos seus grandes mo-
numentos. pessanha levou a técnica do soneto, her-
dada de camões, Bocage e antero, até a perfeição. 

Camilo pessanHa
escreveu alguns artigos em jornais de Macau. Legou 
a sua preciosa coleção de objetos de arte chinesa ao 
Museu de Machado de castro, em coimbra e com 
estas obras de arte organizou-se ali uma sala com o 
nome do poeta.
Buscava por ventura no ópio, na irregularidade 

dos amores exóticos, uma fuga aos fantasmas inte-
riores da neurose, traduzida na já referida bulimia 
e, consequente, inadaptação. um raro sentido da 
musicalidade do verso, onde os ritmos tradicionais 
são quebrados para aderir íntimamente às intenções 
expressivas, oferece a poesia de camilo pessanha o 
encantamento das palavras na sua última expressão, 
que nos transportam aos fundos do ser. a longa per-
manência no Oriente só foi interrompida por duas 
vindas à metrópole.
camilo pessanha foi uma personalidade singular de 

homem e de poeta. agnóstico e materialista, contudo 
trabalhou por uma ânsia quase mística de participa-
ção. a poesia de camilo pessanha é o único docu-
mento genuíno do simbolismo em portugal (o poeta 
era leitor assíduo de Verlaine e ruben darío), e uma 
das expressões mais altas da poesia portuguesa.
Morreu em Macau a 1 de Março de 1926.

HeRóis de abRil
Deixem-me cantar Abril
E evocar tal heroísmo
Militar junto  ao  civil

Que derrubou o fascismo.
Prestar aos bravos meu preito

Dizer-lhes  Valeu a pena
Os cravos e o tema eleito
Grandola Vila Morena !...

Deixem-me clamar victória
Às nossas Forças Armadas

Pelo seu triunfo e glória 
Com o povo de mãos dadas.
Que a hístória jamais olvide
Os   militares  de  excelência

Que incutiram fim à pide
E à maldita prepotência...

Deixem-me exaltar os bravos
Do nosso Portugal novo

Da  Revolução dos Cravos
Que trouxe justiça ao povo. 

Dando a Abril o sentido
Com  coragem e  vontade
De abrir com o povo unido
As portas da liberdade !...

Euclides Cavaco

“Visita à Cabana do açuCaR”
Habitando já a região

Juntando-me à comunidade
Esperando pela excursão

Vindo diretamente da cidade
Já um pouco idosos

Mas com aquela disponibilidade
Chegaram com dois Auto-Carros luxuosos

Para fujir da polução da cidade
Foi para mim um regalia

juntando-me à comunidade
Acompanháva-os o Padre José Maria

Naquela festividade
Tive Aquela anciedade

De poder a eles me juntar
Vindo todos da cidade

Até ao Monte Saint Gregoire
Serviram-nos com gentileza
Num ambiente muito amável
Muita comida sobre a mesa
Para festejar o sirop d’érable

Parabéns à comunidade de Montreal
Duma excelente excursão

Celebrando a Estação Ideal
Com uma boa animação
Finalmente fomos provar
O famoso Sirop d’érable

Gostoso o paladar
Misturado com a néve gelada

Alvaro Azevedo

4

3
871
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Joel Neto

REGRESSO A CASA: UM DiáRiO AÇORiAnO

AUGUSTO MACHADO

os lusitanos 
de Júlio CesaR

num país democrático, cada um tem direito à 
sua opinião, em relação à conjuntura econó-

mica e política no país. 
Vejamos o que alguns portugueses pensam da situa-

ção atual: um leitor do ´público` escreveu: “a união 
europeia (ue) tem a obrigação de criar uma espé-
cie de plano Marshall para salvar o sul da europa, 
pensando obviamente em portugal. grande parte dos 
portugueses não está de acordo com a ideia, alegando 
que a causa desta crise somos todos nós – de termos 
gasto aquilo que não tínhamos...”
ao longo da nossa história, fomos perseguindo o 

mito da árvore das patacas. tivemos algumas – o 
ouro do Brasil, por exemplo, e todas fomos desba-
ratando. e  agora um plano Marshall para portugal? 
o país já recebeu  muitos milhões, desde que entrou 
na UE. Muitos mesmo... E o que fizeram os senhores 
políticos e alguns empresários a esses milhões? onde 
param eles? Quem sabe?
a pura verdade é que não somos capazes de gerir di-

nheiro quando o temos na mão. e depois, com ideias 
de grandeza, endividámo-nos. 
regressamos assim há época do império romano e 

à conhecida apreciação de júlio césar: “Há, nos con-
fins da Ibéria, um povo que nem se governa, nem se 
deixa governar”. referia-se, como é obvio e sabido 
aos lusitanos que vivem neste rectângulo à beira mar 
plantado.
a ue até poderá cair na asneira de tentar salvar-

-nos, mas será possível?, há quem afirme que somos 
um caso perdido, mostra-o a nossa história recente 
– que é uma sucessão de crises, burlas e fraudes... e 
ninguém é condenado. É o país dos negócios frau-
dulentos. alguém teve o cuidado de ler o jn de 
17.04.2014?, página 14, “juíza liberta  duarte Lima”. 
este senhor, antigo líder da bancada psd, detido a 17 
de novembro de 2011, acusado de burla qualificada, 
fraude fiscal e branqueamento de capitais e abuso de 
confiança, num processo que envolve um financia-
mento do BPN (Banco Português de Negócios), um 
dos bancos que deu falência. Este senhor conseguiu 
um financiamento do BPN para a aquisição de ter-
renos em oeiras por cerca de 40 milhões de euros, 
onde, supostamente, ali se iria instalar o instituto 
Português  de Oncologia. Nada foi construído. Os 40 
milhões desapareceram. e o homem já está em liber-
dade (embora condicionada). 
o julgamento começou há quase um ano, e tem tido 

seções quase todas as semanas. nesta fase do julga-
mento, têm sido ouvidas testemunhas arroladas pela 
defesa. claro está, que 40 milhões dá para contratar 
os melhores advogados... 
duarte Lima é também acusado de homicídio no 

Brasil. É o caso de rosalina ribeiro, companheira do 
já falecido milionário brasileiro Lúcio tomé Feteira 
e que foi encontrada morta. crime que duarte Lima 
nega ter cometido, aconteceu em dezembro de 2009, 
em saquarema, nos arredores do rio de janeiro. o 
supremo tribunal Federal do Brasil quer inquirir 
duarte Lima sobre o homicídio alegando  que em 
causa estão seis milhões de euros. 
a pergunta que muitos portugueses fazem é: “como 

é possível haver tantos milionários no país no meio 
de tanta pobreza; já não é apenas nas ruas das cidades 
ver pessoas a mendigar e passar fome, mas até nas 
aldeias há pessoas a viver miseravelmente mal. 
“é com enorme tristeza que ouvimos diariamen-

te nos telejornais, escreveu há dias, num diário, 
um cidadão, a miséria em que caiu o país. Senhor 
presidente, senhores ministros, não seria possível 
Vossas Excelências abdicarem de parte das vossas 
mordomias, para que alguns desgraçados, que vi-
vem na rua ou em barracas, pudessem ter uma ti-
gelinha de sopa?” e, dar o exemplo de fazer bem, 
é a melhor maneira de influenciar os outros.

Fiquei paRa deus 
nosso senHoR me leVaR

TERRA CHÃ, 19 DE FEVEREiRO DE 2014
deixem-me dizer-vos uma coisa para vos rachar es-

ses óculinhos de massa: “Veneza pode esperar”, de 
rita Ferro, é um belo diário – na sua dimensão con-
fessional como na honestidade, no que as suas pisca-
delas de olho tribais e classistas nos dizem como nos 
recursos estilísticos, no retrato de uma mulher como 
no de um fragmento particular do espaço-tempo.

TERRA CHÃ, 25 DE FEVEREiRO DE 2014
nem sempre gosto tanto de escrever sobre os restau-

rantes que visito para a notícias Magazine como gos-
tei de escrever sobre este delícias de goa. Foi uma 
visita especial.

«AS SETE PARTiDAS DO MUnDO
Muita da comida com que um lugar se faz represen-

tar não é tanto um produto desse lugar, como um pro-
duto dos esforços dos visitantes (ou imigrantes) de 
outro lugar ainda para manterem viva a sua própria 
comida com recurso aos ingredientes aí disponíveis. 
Dito de um modo filosófico, é mestiçagem. Dito de 
um modo gastronómico, é fusão.

a comida de goa é essencialmente fusão. acontece 
que, em processos semelhantes, vem às vezes a ve-
rificar-se que determinada técnica cristalizou melhor 
do outro lado do mundo, onde alguém se esforçou 
nostalgicamente pela sua preservação, do que em sua 
própria casa, onde evoluiu sem grandes receios. no 
sul do Brasil, por exemplo, encontrei gente dançando 
a chamarrita dos açores com uma pureza de movi-
mentos e uma emoção nos olhos tão grandes como as 
que encontro na minha própria terra.

a gastronomia goesa tem um pouco disto também. 
e, muito provavelmente, nenhum outro restaurante 
português a interpreta tão bem como o Delícias de 
goa.

Fui com o Jorge e a Raquel, os três cheios de fome, 
mas ela mais grávida do que nós (há sempre uma mu-
lher grávida nestas crónicas). e a primeira coisa que 
me encantou foi o acolhimento de josé paula rodri-
gues, o exemplo de vida e tenacidade que constitui e 
a paixão com que se esforça, hoje, pelo culto de uma 
certa ideia de lusofonia.

Goês de nascimento e criação, José Paula andou dé-
cadas por África, trabalhou em petróleo e em finan-
ça. Há agora quase seis anos, perdeu a cabeça: abriu 
um restaurante de declinação indiana – e, em vez 
da habitual tikka masala de galinha, para que sem-
pre se encontra clientela, foi experimentando pratos 
tradicionais de angola, Brasil e Macau, à sombra de 
uma carta essencialmente goesa e mutante que hoje 
consiste de relíquias como chacuti, balchão, biryani, 
sarapatel, vindalho, suquem ou ambotic, para além 
dos inevitáveis caris e chouriços e especialidades 
sazonais e/ou eventuais como cabidela, feijoada ou 
lampreia à goesa (sim, lampreia à goesa).
começámos pelas pequenas chamuças, feitas na 

casa e a partir do zero (como tudo o resto, confirmá-
mo-lo depois), e de imediato nos afluíram à boca 450 
anos de aculturação, estoicismo e pimenta-malague-
ta. prosseguimos pelos caris, primeiro o de camarão 
(muito bom) e depois o de caranguejo (magnífico), 
e imaginámo-nos em Belém, chamando nomes ao 
Velho do restelo e ao seu conformismo sem imagi-
nação. provámos o sarapatel, uma versão particular-
mente exótica dos sarapatéis lusitanos, e já dobráva-
mos o cabo das tormentas, enfrentando o monstro 
com as mãos nuas, como se nada pudesse deter-nos.

Finalizámos com bebinca (talvez, paradoxalmente, 
o prato menos marcante da noite), e com um cha-
mado gelado do reino, à base de nozes, elegante e 
apaziguador. acompanhámos com pica peixe 2012, 
um primeira colheita de nuno cancela de abreu com 
moscatel graúdo e arinto, e depois demos um salto 
ao douro para um cytisus 2012, do mesmo produtor.

Cercavam-nos rosas dos ventos, flores de lis e mu-
rais evocativos da vida familiar de goa. a última coi-
sa de que me lembro foi de fazer contas aos meses, a 
ver se estou em Lisboa em Março, para esse venturo-
so fim-de-semana da lampreia. Então, saí para a rua 
e fumei. como se poderia falar de descobrimentos 
sem tabaco?»

POnTA DELGADA, 26 DE FEVEREiRO DE 2014
salto a ponta delgada, para a apresentação do con-

selho consultivo de independentes do psd/a. um 
excelente grupo de coordenadores sectoriais, um 
evidente entusiasmo por parte da direcção e das es-
truturas do partido e, já esta manhã, vários emails 
e mensagens de personalidades de diferentes ilhas, 
disponibilizando-se para participar. 

nos açores, o psd é oposição e o ps governo há 
17 anos. a nossa taxa de desemprego continua a 
crescer a um ritmo avassalador, temos um nível de 
abandono escolar superior à de muitos países em vias 
de desenvolvimento e estamos na liderança nacional 
em virtualmente todos os índices de subdesenvolvi-
mento humano: analfabetismo, alcoolismo, violência 
doméstica, abuso sexual, gravidez precoce. Muitos 
açorianos não gostam de ouvir dizê-lo. Infelizmente, 
sem os enfrentarmos esses números só se agravarão.

TERRA CHÃ, 1 DE MARÇO DE 2014
Às vezes ocorre-me que devíamos dispensar as ad-

versativas. chega a ser uma sensação cristalina. to-
das estas contradições têm a sua harmonia e, numa 
manhã de sábado com sol, essa harmonia pode tor-
nar-se bastante nítida.
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Hélio BerNArdo loPeS Jorge CorreiA

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

a Realidade à Vista de todos

nesta recente entrevista de Mário Soares ao 
i, já perto do seu fim, o antigo Presidente da 

República mostra-se crente de que o PS não se co-
ligará com o PSD, que é uma realidade para mim 
diametralmente oposta, embora logo tenha dito 
que não tem certezas. Simplesmente, a clarifica-
ção desta questão surgiu num ápice.
Hoje mesmo, em plena sexta-Feira santa, aí nos 

surgiu a notícia para mim desde sempre evidente: 
socialistas admitem Bloco central, mas sem passos 
coelho. e a notícia de pronto acrescenta: Vítor ra-
malho defende referendo interno se ps quiser fazer 
alianças. Muito sinceramente, de imediato me levan-
tei do lugar em que estava, ligando a certo amigo 
meu, a quem logo disse: com que então, lá ganhei um 
jantarete...
nunca duvidei, por um só minuto, de que a vitória 

de pedro passos coelho sobre josé sócrates, apoiada 
que foi pelo silêncio de tanta gente de topo do PS, 
tinha como finalidade deixar que o PSD, uma vez no 
poder, pusesse um fim no Estado Social, que foi o 
que veio a ver-se depois. Viu-se isso e viu-se também 
a completa ausência de garantias do PS, de Seguro e 
de todos os restantes, de que tal situação viria a ser 
invertida.
claro que Mário soares, que sempre apoiou pedro 

passos coelho ao início – era o tal jovem simpático e 
com quem se podia dialogar –, sabe muitíssimo bem 
que o ps se irá coligar com o psd, prosseguindo a 
governação à luz do lamentável espólio político-so-
cial deixado pela atual Maioria-governo-presidente. 
uma coisa é o que se imagina, ou deseja, e até nem se 
diz, outra o que depois se vai fazer se, por um acaso, 
se chegar ao poder. O argumento suportado na ausên-
cia de pedro passos coelho no governo – na sua li-
derança ou como número dois – é mera conversa para 
entreter tolos. nessa altura, pedro passos coelho terá 
já destruído o estado social, pelo que de pronto sairá 
para voos muitíssimo mais altos. 
Quem se lhe seguir, nem por um segundo pensará 

em mudar as coisas, porque o estado destas estará já 
no lugar que se imaginou e para o qual se foi ajudan-
do à luz de uma no cravo, outra na ferradura.
interessante é ouvir Vítor ramalho exigir um refe-

rendo interno, como que fazendo-se de parvo. Mas 
será que Vítor ramalho não sabe que a máquina in-
terna do ps está dominada pela liderança do partido? 
portanto, perante uma proposta, aparentemente su-
portada numa necessidade urgente do país e na bran-
dida conquista pela saída de pedro passos coelho, 
qual poderá ser o resultado? um sim à moda maoista, 
obviamente!

em complemento, a notícia também refere que en-
tre os sociais-democratas, o Bloco central já é defen-
dido sem complexos. 
uma realidade que nos permite perceber como, ao 

menos no seio do psd, se estão a tirar as conclusões 
sobre o Manifesto dos 74, nas suas versões nacional 
e estrangeira. e que também nos permite perceber a 
reação de muita gente da cip face à assinatura de an-
tónio saraiva, para mais ao lado de Francisco Louçã.
Mas o espanto atinge-nos a todos, desde que verda-

deiramente independentes: carlos césar já defende 
que perante um obstáculo à esquerda o ps deverá 
procurar uma plataforma de comprometimento com 
o psd para obter um governo sólido. ana gomes 
segue-lhe o rasto. Mas esquecem-se do que há dias 
referiu diogo Freitas do amaral: uma coligação ps/
pcp. para carlos césar, ana gomes e os membros 
do ps, vai na volta, e Freitas já se deverá ter transfor-
mado num comunista. será que sempre o terá sido, 
mesmo já de antes de abril?
Vítor ramalho é até muito interessante, ao dizer-

-nos este miminho: com este psd nunca aceitaria 
uma coligação, não é possível. Vítor parece não per-
ceber – faz-se de parvo – que os portugueses não têm 
nenhum interesse nisso, porque o que querem do ps 
é que este ponha em funcionamento o que sempre 
disse ser o seu ideário: saúde, educação e segurança 
social. 
se o ps, seja com quem for, repuser estas realida-

des, como sempre defendeu, os portugueses aplaudi-
rão e não esquecerão, seja com pedro passos coelho 
ou com qualquer outro. Mas vai o ps operar essa mu-
dança para o que sempre disse serem os seus valores? 
claro que não! só um tolo não enxerga tal...
Por fim, deixo ao leitor um pedido: guarde este 

texto, e procure-o no dia das eleições que aí vêm. 
E nas seguintes, claro está. E verá que o PS, de Se-
guro ou de um outro qualquer, lá irá apoiar Bar-
roso ou Marcelo para Belém. é a História da iii 
República que no-lo indica: a direita grita, o PS 
obedece. De resto, caro leitor, parece que, ao nível 
europeu, também a área do PS vai ficar pelo ca-
minho. e não teria de ser assim? Não apoia Mário 
Soares Manuel Valls? Portanto,...

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

HistóRias de saídas

17 de Maio é a data a registar para todos os 
Portugueses: data de saída do programa 

de assistência financeira que sujeita e sujeitou 
Portugal a severas diretivas de controle nos úl-
timos anos.
no meio deste apertar o cinto, com inúmeras tro-

cas de galhardetes entre as diversas forças políticas, 
intervenções mais ou menos inflamadas de políticos 
retirados, divergências dentro da coligação gover-
nante e o constante grito da população acossada e 
esmagada pelo esforço colossal a que são obriga-
dos, verifico a quase inexistência de pessoas que 
olhando para trás realcem o que falhou no passado e 
que deve ser corrigido doravante. 
já nem escrevo sobre propor e implementar me-

didas para evitar calamidades iguais ou piores no 
futuro. Refiro-me tão simplesmente à tão simples 
necessidade de reavaliação que portugal e os portu-
gueses têm de fazer do seu país, das suas possibili-
dades e do seu futuro. 
Verifico com enorme desgosto que é necessário 

agentes externos a portugal, nomeadamente FMi, 
comunidade europeia, etc., terem que assinalar 
orientações de futuro ou mesmo soluções enquanto 
Portugal, na sua grotesca indolência e infame falta 
de brio, recebe essas indicações sem qualquer ideia 
ou motivação para apresentar alternativas engenho-
sas e originais. 
É certo que não é fácil, mas os descobrimentos 

portugueses também não foram fáceis de realizar, e 
se não fosse a visão, vontade e capacidade de anga-
riar recursos humanos e materiais necessários à em-
preitada por parte do infante d. Henrique e outros, 
hoje em dia estaríamos a falar de descobrimentos 
espanhóis, Holandeses ou de outra qualquer nação 
europeia! 
uma das mais básicas leis que regem qualquer ser 

vivo é de reavaliar algo quando deu mau resultado, 
tomando medidas para evitar a repetição do erro e 
procurando soluções para o mesmo. 
Vemos este princípio aplicado nos mais elemen-

tares seres do reino vegetal e animal pois neles o 
instinto de sobrevivência está mais realçado. Por-
que razão não se erguem diversas personalidades no 
sentido de assinalarem o que falhou no passado e 
propor medidas para o futuro? 
só há uma resposta para isto: orgulho pessoal!
esta atitude invariavelmente implicaria aceitar, 

por parte destas “personalidades”, que cometeram 
erros no passado, e no intuito de mais uma vez des-
viar as atenções do que é essencial, dão um salto 
para a frente trazendo mais argumentos e confusão 
para a discussão. 
A título de exemplo verificamos ex-governantes 

virem com receitas e sugestões milagrosas que no 
entanto não as souberam aplicar enquanto estive-
ram na cadeira governativa; verificamos outros go-
vernantes virem para a cena pública darem entre-
vistas com o intuito de limpar a própria imagem, 
engasgando-se uns nalguns pontos abordados pelos 
jornalistas, outros fazendo “cara feia” tentando in-
timidar quem os aborda; outros ainda vêm com su-
gestões de uma baixeza tão ignóbil, como de não 
pagar a dívida, como se os portugueses fossem uns 
caloteiros que pudessem fugir dos credores para o 
planeta Marte; outros, sentimentalistas profundos 
sem qualquer fibra, propõem que Portugal se atire 
aos pés dos credores apelando ao perdão da dívida 
sem esgotarem as alternativas pois assim ficariam 
bem na “fotografia” política. 
no meio de todas estas histórias de saída do 

programa de assistência é lamentável que o mais 
importante, que é nUnCA mais voltar a uma si-
tuação destas, seja totalmente desprezado.
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téCniCo do benFiCa Foi um 
indisCutíVel pRotagonista da tempoRada
A 26 de maio de 2013, quando Jorge Sousa api-
tou pela última vez na final da taça de Portugal, 
o ciclo de Jorge Jesus no Benfica parecia termina-
do. O primeiro sinal nesse sentido tinha sido dado 
em pleno Estádio do Dragão, no momento em que 
o técnico se ajoelhou perante o golo de Kelvin, a 
lançar o FC Porto para o tricampeonato. quatro 
dias depois veio a derrota na final da liga europa, 
frente ao Chelsea, a reforçar os indicadores, antes 
do epílogo escrito no Jamor.
Nesse dia, após o apito final, e no espaço de pou-

cos minutos, o futuro de jorge jesus foi duplamente 

colocado em causa. primeiro por um jogador, depois 
pelos adeptos. o dedo apontado de Óscar cardozo 
colocava em causa a autoridade do técnico e deixava 
a ideia de que este tinha perdido o grupo de trabalho. 
ao descer a escadaria do estádio jamor, com a me-
dalha de vencido, jesus teve de ouvir então a revolta 
dos adeptos, que em vinte dias passaram da euforia 
à depressão.
o futuro de jesus foi debatido de forma intensa, 

mas não por muito tempo. uma semana, mais con-
cretamente, pois a 4 de junho o Benfica anunciava a 
renovação de contrato com o técnico, por mais duas 
épocas. por convicção nesta aposta, ou por falta de 
convicção nas alternativas, Luís Filipe Vieira segu-
rou o técnico.

Até uMA VitóriA Foi ProBleMA
a aposta revelou-se certeira, ainda que os primeiros 

tempos não tenham sustentado a decisão do presiden-
te encarnado. Na ronda inaugural da Liga o Benfi-
ca foi derrotado pelo Marítimo, nos Barreiros, e na 
semana seguinte, na receção ao gil Vicente, salvou-
-se nos descontos. Mas curiosamente o período mais 
sensível até surgiu após uma vitória, em guimarães. 
ao ver um agente policial intercetar um adepto que 
tinha entrado em campo, no final do encontro com o 
Vitória, Jorge Jesus decidiu interferir. Fê-lo de forma 
veemente, agressiva, arriscando punições desporti-
vas e judiciais, confirmadas mais tarde (um mês afas-
tado do banco e 25 mil euros de multa entregues a 
instituições de solidariedade).
na jornada seguinte ao incidente de guimarães o 

Benfica empatou em casa com o Belenenses e ficou 
com cinco pontos de atraso para o Fc porto. jesus 

voltou a ser questionado, mas Vieira veio a público 
reiterar a confiança no técnico.
Depois disso o Benfica ainda disse adeus à «Cham-

pions» na fase de grupos, mas na Liga só cedeu mais 
quatro pontos, com os empates na receção ao arouca 
e na visita a Barcelos.
Seguro, confiante, regular e claramente superior à 

concorrência no potencial, o Benfica embalou para o 

33º título. e paralelamente avançou na taça de portu-
gal, na taça da Liga e na Liga europa, embora jesus 
tenha sido sempre fiel ao discurso: a prioridade era 
o título.
nas entrelinhas o técnico ia admitindo, desta forma, 

que a gestão do plantel teve influência no descalabro 
da época anterior. e desta vez jesus foi mais cuidado-
so, até pela maior riqueza de alternativas. jogadores 
como jardel, sílvio, andré gomes, rúben amorim 
ou Sulejmani deram ao técnico a confiança necessá-
ria para mudar o «onze» de acordo com a prova em 
causa. isto sem esquecer oscar cardozo, que esteve 
quase fora do clube por causa do incidente com jesus 
mas que depois reapareceu para evitar problemas ao 
técnico em várias situações, antes de uma paragem 
prolongada que o atirou para segundo plano, desliga-
do do resto da equipa. ou ainda salvio, que também 
se viu forçado a uma paragem longa, mas que regres-
sou a tempo de assumir papel relevante na reta final.

iGUAL A Si PRóPRiO
depois do triplo desgosto de 2012/13, jorge jesus 

procurou sempre um registo mais prudente esta épo-
ca. Raras foram as conferências de imprensa ante-

riores aos jogos em que o técnico não prometeu um 
Benfica humilde, a respeitar o adversário, indepen-
dentemente do nome deste. e sempre a colocar o 
campeonato no topo das prioridades, algo que levou 
à prática.
tantas vezes desbocado, quer em relação à equipa, 

quer em relação aos adversários, jesus mostrou-se 
mais «controlado» esta época. E talvez por isso fique 
a ideia que a estrutura encarnada procurou reduzir ao 
máximo as declarações do técnico na fase decisiva 
da época, aproveitando várias vezes a Benfica TV 
como veículo exclusivo. Mas aqui e ali jorge jesus 
ainda foi igual a si próprio, como na ocasião em que 
revelou que andré Villas-Boas ia treinar o Zenit, no 
rescaldo do incidente que protagonizou em Londres.
e foi precisamente com o sucessor de Villas-Boas 

no tottenham que jesus protagonizou mais um mo-
mento polémico. na visita a White Hart Lane, para os 
oitavos de final da Liga Europa, o treinador do Benfi-
ca levantou três dedos na direção de Tim Sherwood, 
após o terceiro tento encarnado. Ao justificar-se, no 
final do jogo, o técnico disse que o gesto era relati-
vo a Luisão, que na verdade enverga a camisola 4, 
mas Jesus explicou mais tarde que três é a posição 
do central brasileiro em campo. o incidente foi agra-
vado pelos gestos agressivos do técnico para com o 
seu adjunto, raul josé, e especialmente para com o 
secretário técnico, shéu Han.

as declarações de jesus atingiram também a forma-
ção, quando o técnico disse que os jovens do clube 
«tinham de nascer dez vezes» para estarem à altura 
de substituir no «onze» nemanja Matic, contratado 
pelo chelsea no mercado de inverno. palavras que 
motivaram a resposta de algumas promessas do clu-
be, e que contrastaram com a renovada promessa do 
presidente numa aposta sólida na formação.

Fiel a si próprio nos excessos do discurso, mas tam-
bém na competente preparação técnica e tática da 
equipa, Jorge Jesus conseguiu conduzir o Benfica ao 
33º título, sendo um dos indiscutíveis protagonistas 
da temporada. se há um ano o ciclo do técnico na 
Luz parecia extinto, jesus parece ter agora recupera-
do o crédito que tinha em 2010. e o reembolso pode 
até incluir juros, se ao campeonato juntar a Liga eu-
ropa ou mesmo a taça de portugal, há muito desejada 
para dedicar ao avô.
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mAjor leAgue Soccer (uSA)

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Sporting KC 6 3 2 1 9 4 11
2-Columbus Crew 6 3 2 1 9 6 11
3-Toronto FC 6 3 0 3 6 7 9
4-DC United 6 2 2 2 6 7 8
5-NE Revolution 7 2 2 3 5 9 8
6-Philadelphia U. 8 1 5 2 9 10 8
7-Houston Dynamo 6 2 1 3 7 8 7
8-NY Red Bulls 7 1 4 2 8 11 7
9-Chicago Fire 7 0 6 1 10 11 6
10-Impact Montréal  7 0 3 4 6 14 3

grupo eSte

P Equipa J V E D GM  GS P

1-FC Dallas 7 5 1 1 17 10 16
2-Seattle Sounders 7 4 1 2 14 11 13
3-Real Salt Lake 7 3 4 0 11 6 13
4-Colorado Rapids 6 3 2 1 8 5 11
5-Vancouver W. 7 2 3 2 10 8 9
6-LA Galaxy 5 2 2 1 7 4 8
7-Chivas USA 7 1 3 3 8 13 6
8-Portland Timbers 7 0 4 3 8 12 4
9-SJ Earthquakes 5 0 3 2 5 7 3

grupo oeSte

chivas usA 1-2 seattle 
real salt lake 1-0 portland 
fc Dallas 2-1 toronto fc
sporting Kc 4-0 montréal

columbus crew 1-1 Dc united
vancouver 2-2 lA galaxy

colorado 0-0 sj Earthquakes
philadelphia union 0-0 Houston 
chicago fire 1-1 NE revolution 
Ny red bulls 2-1 philadelphia

reSultAdoS
QuArtA-fEIrA 23 AbrIl DE 2014
19:30 New york - Houston
sábADO, 26 AbrIl DE 2014
16:00 seattle - colorado
16:00 montreal - philadelphia
19:00  D.c. - fc Dallas
19:30 columbus - New york
19:30 New England - sporting Kc
21:30 real salt lake - vancouver
22:30 san jose - chivas usA
DOmINgO 27 AbrIl DE 2014
15:00 Houston - portland 

7ª jornAdA

 p j v E D
1-liverpool 80 35 25 5 5
2-chelsea 75 35 23 6 6
3-Manchester City 74 34 23 5 6
4-Arsenal 70 35 21 7 7
5-Everton 69 35 20 9 6
6-Tottenham 63 35 19 6 10
7-Manchester U. 57 34 17 6 11
8-Southampton 49 35 13 10 12
9-Newcastle 46 35 14 4 17
10-Stoke City 44 35 11 11 13
11-Crystal Palace 43 35 13 4 18
12-West Ham 37 35 10 7 18
13-Swansea City 36 35 9 9 17
14-Hull City 36 34 10 6 18
15-Aston Villa 35 34 9 8 17
16-West Bromwich 33 34 6 15
17-Norwich City 32 35 8 8 19
18-Cardiff City 30 35 7 9 19
19-Fulham 30 35 9 3 23
20-Sunderland 29 34 7 8 19

Inglaterra
PremIer league

cAmpeonAtoS europeuS - clASSificAção

 p j v E D
1-Atlético madrid 85 34 27 4 3
2-barcelona 81 34 26 3 5
3-Real Madrid 79 33 25 4 4
4-Athletic 62 34 18 8 8
5-Sevilla 59 34 17 8 9
6-Real Sociedad 54 34 15 9 10
7-Villarreal 52 34 15 7 12
8-Valencia 45 34 12 9 13
9-Levante 41 34 10 11 13
10-Espanyol 41 34 11 8 15
11-Málaga 41 34 11 8 15
12-Rayo Vallecano 40 34 12 4 18
13-Celta de Vigo 40 34 11 7 16
14-Granada 37 34 11 4 19
15-Osasuna 35 34 9 8 17
16-Elche 35 34 8 11 15
17-Valladolid 32 33 6 14 13
18-Getafe 32 34 8 8 18
19-Almería 30 34 8 6 20
20-Real Betis 22 34 5 7 22

esPanha
lIga BBVa

 p j v E D
1-paris sg 79 33 24 7 2
2-monaco 72 34 21 9 4
3-Lille 64 34 18 10 6
4-Saint-Étienne 57 34 16 9 9
5-Lyon 54 33 15 9 9
6-Marseille 52 34 14 10 10
7-Bordeaux 48 34 12 12 10
8-Stade de Reims 45 34 11 12 11
9-Toulouse 44 33 11 11 11
10-Bastia 44 34 12 8 14
11-Nantes 43 34 12 7 15
12-Lorient 42 34 11 9 14
13-Rennes 39 34 9 12 13
14-Montpellier 39 34 7 18 9
15-Nice 39 34 11 6 17
16-Évian TG 38 33 9 11 13
17-Guingamp 35 34 9 8 17
18-Sochaux 33 34 8 9 17
19-Valenciennes 29 34 7 8 19
20-AC Ajaccio 20 34 3 11 20

França
lIgue 1

 p j v E D
1-juventus 90 34 29 3 2
2-roma 82 34 25 7 2
3-Napoli 68 34 20 8 6
4-Fiorentina 58 34 17 7 10
5-Internazionale 56 34 14 14 6
6-Parma 51 34 13 12 9
7-Milan 51 34 14 9 11
8-Torino 49 34 13 10 11
9-Hellas Verona 49 34 15 4 15
10-Lazio 49 34 13 10 11
11-Atalanta 46 34 14 4 16
12-Sampdoria 41 34 11 8 15
13-Udinese 39 34 11 6 17
14-Genoa 39 34 10 9 15
15-Cagliari 36 34 8 12 14
16-Chievo 30 34 8 6 20
17-Sassuolo 28 34 7 7 20
18-Bologna 28 34 5 13 16
19-Livorno 25 34 6 7 21
20-Catania 23 34 5 8 21

ItálIa
serIe a

 p j v E D
1-b. münchen 81 31 26 3 2
2-b. Dortmund 64 31 20 4 7
3-Schalke 04 58 31 17 7 7
4-B. Leverkusen 54 31 17 3 11
5-VfL Wolfsburg 53 31 16 5 10
6-B. M’gladbach 49 31 14 7 10
7-FSV Mainz 05 47 31 14 5 12
8-FC Augsburg 43 31 12 7 12
9-TSG 1899 40 31 10 10 11
10-Hertha BSC 38 31 10 8 13
11-W. Bremen 36 31 9 9 13
12-E. Frankfurt 35 31 9 8 14
13-SC Freiburg 35 31 9 8 14
14-Hannover 96 35 31 10 5 16
15-VfB Stuttgart 31 31 8 7 16
16-Hamburger SV 27 31 7 6 18
17-FC Nürnberg 26 31 5 11 15
18-E. Braunschweig 25 31 6 7 18

alemanha
BundeslIga

DAniEL LOUREiRO

deCeção do impaCto de montReal

O impacto de Montreal voltou a perder depois 
de três empates. Os azuis e pretos foram der-

rotados por 4-0 no reduto do Sporting Kansas City. 
o primeiro tento do campeão em título da MLs 

aconteceu aos 31 minutos quando calum Mallace 
marcou na própria baliza depois de desviar um lança-
mento lateral com a cabeça. Mallace jogava os seus 
primeiros minutos esta época. a primeira parte até 
estava a correr bem para o impacto que teve inúme-
ras ocasiões de golo por Felipe e di Vaio. a segunda 
parte começa muito mal para o impacto com uma le-
são a di Vaio logo aos 51 minutos de jogo. 
Este vê-se obrigado a sair e deixa o seu lugar para 

jack Mcinerney. 20 minutos depois collin marca o 
segundo golo da equipa da casa. Dwyer marca três 
minutos depois em mais um lance de bola parada e 
bisa aos 86 minutos num belo cabeceamento. o im-
pacto acaba derrotado 4-0 e têm o seu pior início da 
época de sempre na história do clube (0-4-3). a se-
gunda parte foi muito aquém do espectado de uma 
equipa à procura da primeira vitória da temporada. o 
jogo foi pobre para os azuis e pretos que nunca con-
seguiram conservar a bola nem conseguiram cons-
truir grandes jogadas de ataque. o jogo do impacto 

passa muito pelos pés de Felipe que por muitas vezes 
se encontra desapoiado no ataque com di Vaio ou 
McInerney. Os médios têm de acompanhar melhor 
o ataque para poderem criar situações de vantagem 
numérica e criar perigo. o justin Mapp não foi a me-

tade de aquilo que ele é capaz de ser e que temos 
fé de talvez poder ver no próximo Mundial com os 
estados unidos. 
MAiS DO MESMO
a defesa montrealense voltou a fraquejar. seja com 

Ferrari, ouimette, tissot, camara, e, Miller, a defe-
sa não consegue defender de maneira coesa e deixa 
sempre muitos espaços para os adversários o que 
desta vez resultou em 4 golos concedidos. 
o impacto desta vez nem conseguiu marcar portan-

to o ataque também têm a sua responsabilidade na 
derrota. saputo e nick de santis não são conhecidos 
pela paciência, será que vamos ter direito a mais uma 
mudança de treinador? Qual é a solução para o im-
pacto? tentaram jogar com dois avançados não re-
sultou, com um também não resulta, trocaram avan-
çados também não resulta pelo menos por enquanto. 
a solução pode sair do banco? a solução pode vir do 
treinador? O Impacto têm de mostrar raça, carácter e 
força de vontade dentro de campo. 
Os jogadores têm de jogar com amor e paixão. Falta 

querer. a equipa precisa de energia. não há que ter 
medo em pôr certos jogadores no campo em vez de 
outros, quem manda na equipa é o treinador. 
o treinador também não pode mexer na equipa 

como tem feito todos os jogos. Mete um tira um, etc. 
o impacto precisa talvez de um jogador que venha 
ter um impacto imediato na equipa. 
um jogador que joga num campeonato estrangeiro. 

espero ver muitos portugueses na bancada no próxi-
mo sábado, porque os jogadores precisam de apoio 
mais do que nunca. 
a equipa precisa da presença de todos nós. rumo 

ao estádio. 
O próximo jogo é Sábado dia 26 de Abril no es-

tádio Saputo às 16h contra o union de Filadelfia.  
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1-Moreirense 72 39 19 15 5 62 24
2-FC Porto B 70 39 21 7 11 52 37
3-Penafiel	 69	 39	 17	 18	 4	 43	 20
4-Benfica	B	 66	 39	 19	 9	 11	 74	 52
5-Desp. Aves 62 39 17 11 11 39 32
6-Sporting B 62 38 18 8 12 53 45
7-Portimonense 61 39 17 10 12 51 45
8-Chaves 60 39 17 9 13 53 53
9-Tondela 59 39 16 11 12 40 34
10-Ac. Viseu 54 39 16 6 17 41 34
11-Farense 51 39 13 12 14 41 42
12-U. Madeira 50 39 14 8 17 48 43
13-Beira-Mar 49 39 13 10 16 41 45
14-Feirense 48 39 10 18 11 38 42
15-Santa Clara 44 39 12 8 19 36 44
16-UD Oliveirense 44 39 12 8 19 53 70
17-Sp. Covilhã 44 39 12 8 19 32 48
18-Leixões 43 39 12 7 20 40 55
19-Trofense 43 39 10 13 16 33 60
20-Marítimo B 42 38 11 9 18 34 47
21-SC Braga B 41 39 11 8 20 41 54
22-Atlético CP 37 39 8 13 18 31 50

  P J V E D GM GS

1-Benfica	 73	 28	 23	 4	 1	 56	 15
2-Sporting 66 28 20 6 2 53 18
3-FC Porto 58 28 18 4 6 54 22
4-Estoril Praia 50 28 14 8 6 40 25
5-Nacional 44 28 11 11 6 42 31
6-Marítimo 37 28 10 7 11 38 43
7-SC Braga 36 28 10 6 12 38 35
8-V. Setúbal 35 28 9 8 11 37 39
9-Académica 33 28 8 9 11 21 33
10-V. Guimarães 31 28 9 4 15 29 35
11-Rio Ave 31 28 8 7 13 21 34
12-Arouca 28 28 7 7 14 27 41
13-Gil Vicente 28 28 7 7 14 22 36
14-Belenenses 24 28 5 9 14 17 32
15-P. Ferreira 23 28 6 5 17 26 55
16-Olhanense 21 28 5 6 17 18 45

  P J V E D GM GS

v. guimarães 2-3 Arouca
marítimo 3-1 Académica
p. ferreira 0-5 Nacional

gil vicente 0-0 Estoril praia
belenenses 0-1 sporting
Benfica 2-0 Olhanense
v. setúbal 1-1 sc braga

fc porto 3-0 rio Ave

reSultAdoS

Tondela 2-1 Santa Clara
Sp. Covilhã 0-0 Penafiel

U. Madeira 3-0 Portimonense
Feirense 0-0 Trofense

Chaves 2-1 Desp. Aves
Ac. Viseu 2-0 Leixões

Farense 1-1 Atlético CP
UD Oliveirense 3-1 Beira-Mar
Moreirense 1-0 SC Braga B
FC Porto B 4-1 Benfica B

Marítimo B 23/04  16:00 Sporting B

reSultAdoS PróximA jornAdA
Benfica B Farense 26/04  11:00
Portimonense - Ac. Viseu 26/04  11:00
Santa Clara - Moreirense 26/04  11:00
Trofense - UD Oliveirense 26/04  11:00
Desp. Aves - Sp. Covilhã 26/04  11:00
Leixões - Tondela 26/04  11:00
Atlético CP - Feirense 26/04  11:00
Beira-Mar - U. Madeira 26/04  11:00
Penafiel - Chaves 26/04  11:00
Sporting B - FC Porto B 26/04  11:00
SC Braga B - Marítimo B 26/04  11:00

Benfica - V. Setúbal  04/05  11:00
Rio Ave - P. Ferreira  04/05  11:00
 Olhanense - FC Porto 04/05  11:00
Arouca - Gil Vicente  04/05  11:00
Académica - V. Guimarães 04/05  11:00
Estoril Praia - Belenenses 04/05  11:00
Nacional - Sporting  04/05  11:00
SC Braga - Marítimo 04/05  11:00

* Hora de montreal

29ª jornAdA

ligA doS cAmPeÕeS

tAÇA de PortugAl - meiAS-FinAiS

tAÇA dA ligA - meiAS-FinAiS

SC Braga - Rio Ave  0-0   0-2
FC Porto - Benfica  1-0   1-3

Rio ave 2-1 SC Braga
FC Porto vs Benfica 27-04-2014 às13h15

QuArtOs-DE-fINAl 1ª Mão       2ª Mão
Barcelona - Atlético Madrid          1-1        0-1
Man. United - Bayern München         1-1        1-3
Paris SG - Chelsea          3-1        0-2
Real Madrid - Borussia Dortmund         3-0        0-2
mEIAs-fINAIs
Atlético Madrid -Chelsea    22/04  14:45              30/04  14:45
Real Madrid - München    23/04 14:45        29/04 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
mEIAs-fINAIs
Benfica - Juventus  24/04  15:05 01/05
Sevilla - Valencia   24/04  15:05 01/05

Ronaldo aCeleRa paRa 
o RegResso FRente ao bayeRn
cristiano ronaldo deve re-

gressar à competição na pró-
xima quarta-feira, quando o 
real Madrid receber o Bayern 
de Munique na primeira mão 
das meias-finais da Liga dos 
campeões.
Afastado dos relvados há três 

semanas, devido a problemas 
físicos, o internacional portu-
guês trabalhou sem limitações 
no treino que o plantel «me-
rengue» realizou na manhã 
desta segunda-feira, no centro 
de estágio de Valdebebas.
já na véspera, e embora o 

técnico carlo ancelotti tivesse 
dado folga à equipa, ronaldo 
apresentou-se para dose dupla 
de trabalho, de olhos postos no 
jogo com o Bayern, de quarta-
-feira. O jogador português 
não terá sentido qualquer limi-
tação, e por isso deve regressar 

à competição no reencontro 
com guardiola.
no treino de hoje, destaque 

ainda para a ausência de Bale, 
a recuperar de uma gripe.

Villas-boas: «baRça? RumoRes são Falsos»
André Villas-Boas coloca-

-se fora da corrida para 
substituir Tata Martino no 
comando técnico do Barce-
lona. 
«todos os rumores sobre 

as minhas negociações com 
representantes do Barça são 
falsos», disse o técnico por-
tuguês, em declarações repro-
duzidas pelo «sport». «assi-

nei um contrato com o Zenit 
e estou pronto para ficar aqui 

até que este termine», acres-
centou.
Villas-Boas garantiu que a 

sua prioridade passa por dedi-
car-se a cem por cento ao Ze-
nit, pelo que não se coloca se-
quer a possibilidade de encetar 
quaisquer conversações com o 
Barcelona.

daVid luiz: «o CHeFe não
Falou do plano e eu
também não Vou FalaR»
José Mourinho pouco ou 
nada disse sobre o Atlético 
de Madrid, explicando que 
preferia partilhar a visão 

sobre a equipa espanhola 
apenas com os seus jogado-
res. Uma postura adotada 
também por David Luiz, que 
falou depois do técnico.

«se o chefe não falou do pla-
no eu também não vou falar», 
disse o defesa brasileiro, em 
conferência de imprensa. «Ele 

falou o que queria falar. espe-
ramos sempre uma resposta, 
tanto aqui como na vida, e nem 
sempre temos uma resposta. 
Há que encarar este jogo da 

melhor maneira. É uma forma 
de responder. ele disse o que 
pensa», acrescentou.
david Luiz falou um pouco 

mais do duelo com diego cos-
ta, um amigo que optou por re-
presentar a seleção espanhola, 
em detrimento da brasileira. 
«não joga o diego contra o 
david. 
É atlético contra chelsea. 

Vai ser jogo muito difícil, é um 
amigo que tenho, a quem dese-
jo sorte, mas espero que ganhe 
o chelsea», respondeu.
o internacional brasileiro 

disse ainda que se o atlético 
chegou às meias-finais «foi 
por ter ilusão e ambição». 
«Vai ser um grande jogo, 

que Atlético e Chelsea que-
rem ganhar. Era um sonho 
de menino jogar a final da 
Champions, tive a sorte de 
a disputar há dois anos, mas 
estou com a mesma vonta-
de. Somos uns privilegiados 
por fazer parte de mais este 
grande jogo.»
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F1: leWis Hamilton VenCe na CHina 
RosbeRg na teRCeiRa dobRadinHa da meRCedes 

Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio da 
China, quarta etapa da temporada 2014 de 

Fórmula 1, disputado neste domingo  passado no 
circuito de Xangai. O alemão nico Rosberg com-
pletou a terceira dobradinha seguida da equipe 
Mercedes. O espanhol Fernando Alonso, da Fer-
rari, brilhantemente fechou  o pódio. 

se verdadeiramente o gp do Bahrain, etapa anterior 
a esta, foi cheio de emoções , o que mais se esperava 
era uma etapa de ritmo semelhante, mas foi o contrá-
rio e em terra  chinesa  foi toda  uma corrida monó-
tona, com poucas ultrapassagens e domínio total da 
Mercedes, principalmente o inglês Lewis Hamilton, 
que tomou os comandos da prova  e nunca mais a  
abandonou para assim vencer pela primeira vez, três 
corridas de seguida. não sendo no entanto ainda o 
piloto inglês a liderar o campeonato, mas aproxima 
–se cada vez mais de rosberg na tabela, que ainda o  
beneficia este da vitória no  GP da Austrália com um 
abandono do seu maior rival, e  seu companheiro de 
equipe.
 nico rosberg chegou a disputar a segunda posição 

com alonso, mas a maior parte da disputa foi resolvi-
da na estratégia de paradas, fazendo com o que mais 
rápido em pista nem precisasse de tanto esforço para 
superar alonso, ainda que a última luta  entre os dois 
tenha sido definida no final da grande reta .
A quarta posição ficou com o australiano Daniel 

ricciardo, da red Bull, que espantosamente  esbo-
çou uma possibilidade de lutar pelo pódio, mas não 
conseguiu ( por falta de alguns metros ) se aproximar 
de maneira definitiva de Alonso.
 “Foi um bom fim de semana, pois melhorámos o 

carro um pouco em comparação com as três primei-

ras corridas e ficamos mais competitivos. Este pódio 
foi um pouco uma surpresa para nós, mas uma sur-
presa agradável”, começou dizendo o espanhol, que 
é terceiro no campeonato de pilotos atrás dos dois 
homens da Mercedes. “não é o início da temporada 
que gostaríamos, mas ainda estamos na luta. tivemos 
um começo difícil de temporada com falta de desem-
penho nas primeiras corridas e por isso sabe bem 
estar no pódio”, disse alonso, que agora vai correr 
em ‘casa’ dentro de três semanas. “Estamos felizes, 
vamos apreciar o resultado de hoje, mas ainda há um 
longo caminho a percorrer e não podemos prometer 

nada para Barcelona. Vamos dar 100% novamente e 
vamos lutar, mas temos que permanecer calmos e ver 
como será o desenvolvimento nestas três semanas”, 
disse o espanhol  no final da corrida .
o alemão sebastian Vettel, companheiro de ricciar-

do, recebeu mais uma vez nesta temporada uma “or-
dem” para não dificultar a ultrapassagem para o seu 

companheiro, que vinha mais rápido durante a maior 
parte da prova. Vettel chegou a questionar a ordem, 
mas depois de duas voltas acatou por ceder . 
O alemão Nico Hulkenberg, da Force India e os fin-

landeses Valtteri Bottas, da Williams, e Kimi raikko-
nen, da Ferrari, bem como o  mexicano sergio perez, 
companheiro de Hulkenberg, e o russo daniil Kvyat, 
da toro rosso, completaram a zona de pontuação. 
o brasileiro Felipe Massa, da Williams, fez uma be-

líssima largada e quase conseguiu pular de sexto para 
terceiro, mas ao se colocar entre Vettel e alonso, o 
brasileiro acabou por encostar a  roda com roda do 
espanhol da Ferrari, que prejudicou a sua primeira 
curva e, mais tarde, dificultou a sua troca de pneus, 
fazendo com que caísse para último. depois disto, 
com a corrida completamente comprometida, Massa 
não conseguiu subir muito na tabela. 
No final da corrida Hamilton felicíssimo dizia: “Te-

Hélder diAS

nho em primeiro que tudo congratular toda a equipa. 
primeiro, por me ter acolhido o ano passado e por 
todo o trabalho árduo que nos coloca continuamente 

em evolução”, afirmou Hamilton após a vitória, a ter-
ceira consecutiva no Mundial de 2014. Hamilton não 
se conteve nos elogios a toda a estrutura da Merce-
des, manifestando-se ainda incrédulo com os resulta-
dos neste início de temporada. “a verdade é que nada 
disto aconteceria sem o grande trabalho da equipe. É 
incrível. para ser sincero, ainda não consigo acreditar 
em todo o trabalho que têm feito”, destacou o britâ-
nico, campeão mundial em 2008. 
Hamilton revelou ainda que a equipe de mecânicos 

“efetuou várias alterações” no carro durante a noite 
de sexta-feira, operação que “funcionou na perfei-
ção”. 
em nova corrida dominada pela Mercedes, Hamil-

ton, que até começou a temporada com o abandono 
na austrália, protagonizou novo episódio de auto-
ridade incontestável dos “flecha de prata”, seguido 
pelo companheiro de equipe, o alemão nico rosberg. 

O alemão, que ganhou na Austrália, subiu ao 
segundo lugar pela terceira vez consecutiva e 
manteve a liderança no Mundial, com 79 pontos, 
quatro mais que Hamilton. Tal como aconteceu 
na corrida de hoje, o espanhol Fernando Alonso 
(Ferrari) fecha o top 3 no Mundial, a 38 pontos 
do piloto alemão. Próximo encontro dentro três 
semanas com o GP da Espanha, entre os dias 9 e 
11 de maio.

RESULTADOS FinAiS:
1-Lewis Hamilton (ing/Mercede gp), 2 paragens  
2-nico rosberg (aLe/Mercedes gp), 2 
3-Fernando alonso (esp/Ferrari), 2 
4-daniel ricciardo (aus/red Bull), 2 
5-sebastian Vettel (aLe/red Bull), 2 
6-nico Hulkenberg (aLe/Force india), 2 
7-Valtteri Bottas (Fin/Williams), 2 
8-Kimi raikkonen (Fin/Ferrari), 2 
9-sergio perez (MeX/Force india), 2 
10-daniil Kvyat (rus/toro rosso), 2 
11-jenson Button (ing/McLaren), 2 
12-jean-eric Vergne (Fra/toro rosso), 2 
13-Kevin Magnussen (din/McLaren), 2 
14-pastor Maldonado (Ven/Lotus), 2 
15-Felipe Massa (Bra/Williams), 2 
16-esteban gutierrez (MeX/sauber), 3 
17- Kamui Kobayashi (jap/caterham), 3 
18-jules Bianchi (Fra/Marussia), 2 
19-Max chilton (ing/Marussia), 3 
20-Marcus ericsson (sue/caterham), 3
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