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cArNEIrO: Carta do Dia: Ás de 
Copas, que significa Princípio do 
Amor, Grande Alegria. Amor: Des-
frute dos momentos com o seu 

par. Valorize o presente e será mais feliz. 
Saúde: Ouça os sinais do seu corpo. Com 
a saúde não se brinca. Dinheiro: Pode ter 
uma grande alegria no campo material. 
Está em maré e sorte!
Números da Sorte: 7, 9, 12, 28, 30, 37

tOrO: Carta do Dia: 5 de Co-
pas, que significa Derrota. Amor: 
Com inteligência, conseguirá dar 
a volta a uma desavença com o 
seu par. Evite a derrota da sua 

relação. Saúde: Fortaleça o sistema imu-
nitário. Coma alho e cebola. Dinheiro: 
Atenção aos gastos exagerados. Chegou 
a hora de amealhar.
Números da Sorte: 11, 16, 24, 28, 30, 43

gÉmEOs: Carta do Dia: 7 de Ou-
ros, que significa Trabalho. Amor: 
Uma atitude do seu par vai dar-lhe 
a certeza de que fez as escolhas 

certas no passado. Saúde: Faça uma die-
ta equilibrada. Caso contrário, poderá ter 
problemas de colesterol. Dinheiro: Podem 
surgir contratempos no trabalho. Ultra-
passará tudo. 
Números da Sorte: 12, 17, 36, 41, 43, 46

cArANguEJO: Carta do Dia: 
Cavaleiro de Ouros, que significa 
Pessoa Útil, Maturidade. Amor: 
Se o seu par andar mais triste 

não se aflija. Tudo vai resolver-se. Saú-
de: Para combater a anemia coma espi-
nafres e beterraba. Dinheiro: Poderá ser 
útil a um familiar que está em apuros no 
trabalho.
Números da Sorte: 2, 9, 10, 36, 43, 47

lEÃO: Carta do Dia: 9 de Espa-
das, que significa Mau Pressenti-
mento, Angústia.
Amor: Evite momentos de angús-

tia sendo justo com as pessoas que ama. 
Valorize as pequenas ações.
Saúde: Poderá sentir-se um pouco indis-
posta. Afaste-se de gorduras e doces.
Dinheiro: Continue a ser responsável nos 
gastos. Está no bom caminho.
Números da Sorte: 13, 20, 29, 37, 45, 46

vIrgEm: Carta do Dia: O Impera-
dor, que significa Concretização.
Amor: Faça uma surpresa ao seu 
amor. Fortaleça a relação.
Saúde: Coma mais frutos secos, 

como cajus e avelãs. Faz bem ao cérebro.
Dinheiro: Termine tarefas pendentes. 
Concretizará os seus objetivos.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 36, 41, 49

bAlANÇA: Carta do Dia: O Ere-
mita, que significa Procura, So-
lidão. Amor: É provável que se 
desentenda com alguém especial. 

Assuma as suas culpas. Não queira ficar 
sozinha. Saúde: Se anda com dificuldade 
em dormir, evite ingerir cafeína após as 
18 horas. Dinheiro: Se deseja melhorar a 
sua situação financeira, comece já a pro-
curar um novo trabalho ou negócio.
Números da Sorte: 2, 9, 13, 27, 33, 42

EscOpIÃO: Carta do Dia: A Es-
trela, que significa Proteção, Luz.
Amor: A sua relação está protegi-
da. Viverá momentos de pura feli-

cidade. Saúde: Cuidado com os excessos 
alimentares. Não sobrecarregue o fígado.
Dinheiro: Possível convite de trabalho. 
Decida com o coração.
Números da Sorte: 10, 13, 21, 25, 37, 42

sÁgItÁrIO: Carta do Dia: 5 de 
Paus, que significa Fracasso. 
Amor: Evite perder tempo a ques-
tionar os seus sentimentos. Se 

está apaixonada, mergulhe de cabeça no 
amor. Saúde: Tome cuidado com o frio. 
Corre o risco de apanhar uma gripe.
Dinheiro: Continue a empenhar-se nas 
suas funções e evite o fracasso. O sol há-
-de brilhar. 
Números da Sorte: 19, 21, 28, 34, 39, 42

cAprIcÓrNIO: Carta do Dia: 7 
de Copas, que significa Sonhos 
Premonitórios. Amor: Procure es-
tar mais tempo com os amigos. A 

vida não é só feita de trabalho. Saúde: Se 
anda a ter pesadelos, evite comer muito à 
noite. Verá que recupera o sono. Dinhei-
ro: A sua situação profissional pode mu-
dar. Encare o futuro com esperança.
Números da Sorte: 7, 12, 19, 21, 28, 46

AQuÁrIO: Carta do Dia: 9 de 
Ouros, que significa Prudência. 
Amor: Acordará bem-disposta e 
com vontade de fazer a cara-me-

tade feliz. Prepare uma surpresa. Saú-
de: Mexer-se é importante para a saúde! 
Faça uma caminhada por dia. Dinheiro: 
Deve ter maior cuidado com a realização 
das suas tarefas. Seja prudente.
Números da Sorte: 4, 13, 18, 20, 29, 42

pEIXEs: Carta do Dia: A Força, 
que significa Força, Domínio.
Amor: Dia marcado pela força do 
amor e pela cumplicidade no seio 

familiar. Saúde: Domine a sua mente. 
Veja sempre o lado bom da vida e será 
sempre feliz. Dinheiro: Trate todos os que 
a rodeiam com o respeito que merecem. 
O trabalho sairá a ganhar.
Números da Sorte: 9, 14, 19, 23, 31, 44
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programação 
semanal

QuArtA-fEIrA
21 DE mAIO                              
01:30 moda portugal
 coimbra
02:03 vida Animal em 
 portugal e no mundo
02:09 podium
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:14 Os Nossos Dias
08:00 Jornal da tarde
09:17 O preço certo
09:49 tec@Net
10:08 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:00 ler +, ler melhor
14:10 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:11 moda portugal
 coimbra
16:42 vida Animal em 
 portugal e no mundo
16:49 O preço certo
17:23 Os Nossos Dias
18:05 telejornal madeira
18:36 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:31 moda portugal
 coimbra
21:01 Os filhos do rock
21:53 podium
22:44 Eurotwitt 2014
23:11 campanha Eleitoral
 Europeias 2014
23:27 5 para a meia-Noite
00:28 telejornal Açores
01:00 telejornal madeira

QuINtA-fEIrA
22 DE mAIO                               
01:30 correspondentes
01:53 tec@Net
02:10 podium
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:17 Os Nossos Dias
08:00 Jornal da tarde
09:14 O preço certo
09:51 tec@Net
10:10 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
13:59 ler +, ler melhor
14:06 bem-vindos a beirais
14:52 vida Animal em 
 portugal e no mundo
15:00 telejornalDireto
16:11 correspondentes
16:35 vida Animal em 
 portugal e no mundo
16:41 O preço certo
17:15 Os Nossos Dias
18:01 telejornal madeira
18:32 telejornal Açores
19:05 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:32 correspondentes
20:56 maternidade
21:43 fatura da sorte
21:48 podium
22:39 biosfera
23:09 campanha Eleitoral
 Europeias 2014
23:26 5 para a meia-Noite
00:28 telejornal Açores
01:00 telejornal madeira

sEXtA-fEIrA
23 DE mAIO                               
01:30 linha da frente
 Objetivo cazombo
02:10 poplusa
 cacau
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00 Jornal da tardeDireto
09:15 O preço certo
09:45 tec@Net
10:00 portugal no coração
12:00 futebol: 
 seleção Nacional (sub 21)
 macedónia x portugal
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:10 Os Nossos Dias
16:40 O preço certo
16:55 Especial festas do 
 senhor santo cristo
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 3 por uma
 José luis peixoto

21:20 linha da frente
 Objetivo cazombo
21:50 poplusa
 cacau
23:00 campanha Eleitoral
 Europeias 2014

23:15 5 para a meia-Noite
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

sÁbADO
24 DE mAIO                               
01:30 um dia, cinco Estórias
02:10 portugal 3.0
03:00 bom Dia portugal
06:05 Endereço 
 Desconhecido II
07:00 portugal 3.0
08:00 Jornal da tardeDireto
09:15 bairro Alto
10:00 macau contacto 2014
12:00 Atlântida - Açores
12:15 festas do senhor 
 santo cristo Dos 
 milagresDireto
13:30 califórnia contacto
14:00 Endereço
 Desconhecido II
14:45 voz do cidadão
15:00 telejornalDireto
15:45 linha da frente
16:15 mensagem de s . 
 Ex.ª O presidente 
 da república
16:30 Desafio Total
18:10 3 por uma
19:00 24 HorasDireto
20:00 um dia, cinco Estórias
21:00 telejornal madeira
21:30 telejornal Açores
22:10 zona mista
00:25macau contacto 2014
00:55 califórnia contacto

DOmINgO
25 DE mAIO                               
01:30 biosfera
02:00 África 7 Dias - 2014
02:30 África global 2014
03:00 bom Dia portugal
05:00 Nha terra Nha 
 cretcheu 2014
06:00 festas do senhor 
 santo cristo Dos 
 milagres
08:00 Jornal da tardeDireto
09:15 Aqui portugal
11:50 Eurotwitt 2014
12:15 festas do senhor 
 santo cristo Dos 
 milagresDireto
14:00 Nova Inglaterra contacto
14:30 brasil contacto 2014
15:00 telejornalDireto
15:30 programa a designar
16:00 festas do senhor 
 santo cristo 
 Dos milagres
17:45 música maestro
18:30 programa a designar
19:00 24 Horas
20:00 Documentário a desig-
nar
20:55 telejornal madeira
21:30 telejornal Açores
22:05 futsal
 Fundão x Benfica
23:35 3 por uma
00:25 brasil contacto 2014
00:55 Nova Inglaterra contacto

sEguNDA-fEIrA
26 DE mAIO                               
01:30 Especial saúde 2013
02:10 bairro Alto
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00 Jornal da tarde
09:15 O preço certo
10:00 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:15 Especial saúde 2013
16:55 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:10 telejornal madeira
18:40 telejornal Açores
19:15 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 Especial saúde 2013
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Casa dos açores do QUebeQUe
A Casa dos Açores do Quebeque em colaboração com o Festival Internacional Por-
tuguês de Montreal, convida os sócios e amigos para um almoço que terá lugar no 
domingo dia 25 de maio às 13h00 cuja ementa será: sopa, bife à regional, sobremesa 
e café. Haverá poesia, exposição de pintura e animação. O preço é de 20 poesias por 
pessoa. Marque já o seu lugar ligando para 514-388-4129.

eleição para o parlamento eUropeU
O Consulado – Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus 
cumprimentos à Comunidade Portuguesa residente na sua área 
de jurisdição consular e informa que Sua Excelência o Presidente 
da República marcou a eleição para o Parlamento Europeu para 
o próximo dia 25 de Maio de 2014. Nos termos da Lei, em Mon-
treal, Canadá, a assembleia de voto funcionará na chancelaria 
deste Consulado-Geral sita em 2020, rue University, suite 2425, 
Montreal, Québec , com o seguinte horário:

sábado, 24 de maio de 2014 das 8 horas às 19 horas;
Domingo, 25 de maio de 2014  das 8 horas às 15 horas
Podem votar todos os cidadãos inscritos no caderno de recenseamento eleitoral deste 
Posto Consular. Para exercer o seu direito eleitoral o cidadão deverá apresentar o seu 
Bilhete de Identidade,  Cartão de Cidadão ou outro documento idóneo válido. Caso 
não seja portador de nenhum documento, a identidade do eleitor pode ser confirmada 
por dois eleitores titulares de um dos referidos documentos.  Deve ainda indicar o seu 
número de eleitor, o qual consta do antigo cartão de eleitor ou actual certidão de recen-
seamento eleitoral. Votar é um direito mas também um dever cívico.  Participe.

Convite dos mordomos de anJoU
Fátima e Silvio Machado convida a todos os interessados a rezar o Terço em sua casa 
de 8 a 13 de junho são todos bem-vindos no 2068 Place de malaga, Vimont,  PQ, Laval, 
H7M 6C1 e a acompanhar-nos nas grandes festas no 14 e 15 de junho na arena Che-
nier, 8200 Avenue Chenier. Para mais informações: 450-669-3673 ou 514-594-1530.



A Voz de PortugAl  |  21 de mAio de 2014  |  P. 3

MAnUEL DE SEqUEiRA RODRiGUES

EDiTORiAL

emigrantes Heróis do mUndo

Camões, Luis Vaz de Camões. Ocorreu-me que 
escreveu coisas lindas sobre a ilha de Goa e 

sobre a ilha de Sena. isto tem alguma piada por-
que há pouco tempo estive a admirar no café Vas-
co da Gama, no centro de Montréal, este portu-
guês valoroso, navegador Emigrante. Aterro ali 
na rua Peel a milhares de quilómetros de casa e, 
no espaço de trinta minutos, tenho a companhia 
de dois dos maiores portugueses de sempre. O 
Gama e o Camões.
o gama foi o primeiro navegador europeu a apor-

tar à ilha de Moçambique e a apoderar-se dela em 
nome da coroa portuguesa. isto aconteceu em 1498. 
camões passou lá duas temporadas em 1567 e 1569, 
quando se encontrava a escrever «os Lusiadas». 
reza a história que este foi um lugar madrasto para 
ele, um lugar de miséria, degradação e conflitos. Fe-
lizmente a ilha de má memória não impediu camões 
de tornar a Lisboa em 1570 e publicar dois anos de-
pois a obra-mestra da literatura portuguesa.
sempre a alma emigrante a proteger e valorizar a 

cultura e a lígua portuguesa no mundo.
a história de Moçambique mudou em 1498 com a 

chegada de Vasco da gama a caminho da india. o 
senhor da ilha era um xeque suaíli de nome Mussa 
Ben Biki, a nova possessão «portuguesa» foi coloca-
da sob a dependência do vice-rei da india. os suaílis 
eram um povo muçulmano resultante de um longo 
processo de mestiçagem entre persas, árabes e nativos 
bantus e tinham uma cultura fortemente sedimentada 
na região, nomeadamente em Melinde e Mombaça. a 
ilha de Moçambique passou a ser um dos locais mais 
importantes para a estratégia do império, até mea-
dos do século XVlll, sempre dependente de goa e 
tornou-se uma fortaleza de grande importância estra-
tégica na defesa do monopólio português das Índias.
Os bravos portugueses quinhentistas! Fixaram-se 

definitivamente na ilha, em 1507 e em 1752, Moçam-
bique passou a ter um estatuto administrativo separa-
do da Índia.
em 1974, portugal mudou muito, mas a quetão po-

lítica principal ainda era a mesma da 1961: a guerra 
em África. Segredos de viagem: foi em 1970 e 1972 
o general Kaúlza de arriaga era o comandante-chefe 
e prometia a vitória em Moçambique se lhe dessem 
mais 10.000 homens, supostamente uma ideia para 
melhor culpar caetano pelo arrastar da guerra. Kaúl-
za chegou a acusar o governo de lhe negar meios, 
insinuando haver, tal como fizera Spínola na Guiné, 
uma intenção de abandono deliberado, de uma parte 
de Moçambique a norte do Zambeze. no Verão de 
1973, Kaúlza regressa à Metrópole. Vinha para cons-
pirar, sobretudo vexado pelo escândalo dos assassí-
nios de civis por tropas portuguesas em Wyriamu. 
em alternativa, deu cobertura a movimentos de co-
testação entre as patentes mais baixas, para aumentar 
a pressão sobre o governo de caetano, que parecia 
flexível, mas no fundo mantinha um regime policial 
e a ditadura.
entretanto, centenas de milhares, sobretudo das zo-

nas rurais do norte de portugal, partiram a procu-
rar emprego na indústria e nos serviços da França, 
da alemanha, do canada que sucederam ao Brasil 
como destino de emigração entre outros paises! em 
tudo isto estava uma espécie de revolta. em 1963, o 
embaixador português em França explicou  a Sala-
zar que uma empregada doméstica, que ganhava 450 
escudos em portugal, conseguia 3.000 escudos em 
paris: como poderá impedir o êxodo?
Só em 1966 abandonaram o país oficialmente 

120.000 pessoas. Outros fizeram-no ilegalmente, a 
salto para fugir à guerra à prisão plítica e outros casos 
por não conseguirem o visto de entrada nos países de 

destino.
devido à emigração e à guerra em África a popu-

lação residente em portugal decresceu pela primeira 
vez desde o princípio do século XlX: entre 1960 e 
1970 passou de 8,8 milhões para 8,6 milhões.
os emigrantes geraram enormes poupanças canali-

zadas para portugal e equilibraram a balança de pa-
gamaentos, ultrapassando o comércio colonial como 
fonte de divisas. em 1970, porém a população que 
permaneceu nos campos ocupada  numa agricultura 
incapaz de satisfazer as preferências alimentares, do 
consumo urbano ainda representava 32% da popula-
ção ativa. portugal era um pais onde, fosse para o que 
fosse, era preciso meia folha  de papel selado. 
esta é uma viagem com algumas notas de agenda 

sobre a história, que não pretende suscitar o culto do 
passado histórico.
e agora?
portugal aproximou-se aos níveis de prosperidade 

europeus, mesmo se a auto-estima e o desemprego 

aumemtou!  depois de 1980, tivemos um primeiro 
campeão olímpico carlos Lopes, em 1984, um pré-
mio nobel da Literatura josé saramago, em 1998, 
uma grande exposição internacional de 1998 em 
Lisboa, coincidindo com o quinto centenário do na-
vegador emigrante Vasco da gama. o campeonato 
da Europa de Futebol, em 2004 e o jogador de fute-
bol  mais bem pago do mundo cristiano ronaldo, do 
Real Madrid em 2009. Somos um espaço global que 
acolhe todas as culturas. a nossa produção foi trans-
ferida para os escravos de paises com mão de obra 
barata! muito barata. uma nova estação ferroviária, 
concebida pelo arquiteto espanhol santiago calatra-
va e ao lado, outra ponte sobre o Tejo, a ponte Vasco 
da gama.
A adesão do público foi enorme!... «E os Bravos 

Emigrantes Heróis do Mundo» avançaram com 
mais força no comércio das exportações, divulga-
ção da cultura e da língua portuguesa, voltados 
sobre a sua própria história.
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utilisation excédentaire facturée par tranches de 10 $. Consultez fi do.ca/itinerance pour en apprendre davantage sur les tarifs de notre service de données en itinérance facturé à 
l’utilisation. 3. Le temps d’antenne ne comprend que les appels faits du Canada sur le réseau de Fido vers des numéros canadiens, facturés à la minute. Le Renvoi d’appels coûte 
20 ¢ la minute. 4. Les forfaits comprennent les messages envoyés du Canada sur le réseau de Fido vers des numéros de sans-fi l canadiens, américains ou internationaux. Les 
messages texte entrants et sortants à tarifi cation additionnelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions) et les messages envoyés en itinérance ne sont pas compris 
et sont facturés aux tarifs en vigueur. 5. Le service permet la réception et la sauvegarde d’au plus trois messages de trois minutes chacun pour un maximum de trois jours. © 2014

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

45$
   por mês1

v
v

1 Go de dados2

Chamadas ilimitadas em todo tempo3  através do Canada2

Mensagens ilimitadas4 (textos, imagens e vídeos internacionais)

Visualizador e Voice mail5

v
v

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

Faça uma consulta com um conselheiro que está familiarizado com o seu caso

GOSTO

Mantenhem os seus contatos no Facebook
e nas outras redes sociais, a um super preço.

É tempo de mudar

Salve-se dos sistemas automatizados e fale com um consultante

Use os seus FidoDOLLARS para economizar para o seu próximo telefone
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qUEM é ELE?

Incentivamos os nossos leitores a nos enviarem 
as suas fotos antigas para se advinhar “Quem são 

eles?” Devem enviar as fotos por e-mail 
red@avozdeportugal.com

Esta fotografia muita antiga é uma foto de uma pes-
soa muito conhecido da Igreja santa cruz. Quem é 
ele?

FOTOS DA SEMAnA

fotos das domingas
do espírito santo
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2ª-6ª feira: 8h30-18h30
sábado: 9h00-16h00

Domingo: 10h00-13h30

MáRiO CARVALHO
FOTOS DE MiGUEL FéLix
E MAnUEL RiBEiRO

mUdam-se as gerações,
alteram-se as tradições

Este fim-de-semana celebraram-se na cidade de 
Montreal as grandiosas festas do Senhor San-

to Cristo dos Milagres. nos últimos anos os nossos 
compatriotas têm participado em menor quanti-
dade talvez porque as condições atmosféricas não 
ajudaram mas em contrapartida este ano tivemos 
tempo bonito com sol embora um pouco fresco.

o tríduo preparatório para estas festas teve lugar nos 
dias 15 e 16 de maio tendo as pregações sido feitas 
pelo distinto orador sacro, o sr. padre jason gouveia 
que se deslocou até nós da ilha de s. Miguel, açores. 
no sábado pelas 18h00 houve a saída da imagem do 
senhor santo cristo dos Milagres da sua capela em 
procissão no parque da igreja. A procissão foi acom-
panhada pela Filarmónica Portuguesa de Montreal e 
a imagem regressou ao interior da igreja onde ficou à 
disposição dos fiéis. Houve uma representação de vá-
rias motas sob a direção do nosso colega josé sousa 

dando assim um toque mais “açoriano” à festa. no 
sábado à noite o arraial foi abrilhantado pela Filar-
mónica portuguesa de Montreal e a animação mu-
sical esteve a cargo de Mário Marinho que se deslo-
cou de toronto para animar esta tão importante festa 

religiosa. dos nossos artistas comunitários podemos 
apreciar as vozes de Fátima Miguel, Jimmy Faria e 
jomani.
domingo, dia 18 houve a missa solene às 14h00 e a 

procissão saiu pelas 16h00 com a participação do fol-
clore, coros corais, s. Vicente de paul, varias associa-
ções e clubes e vários outros grupos e entidades. esta 
procissão saiu da rua rachel, subiu a rua clark até à 
rua Villeneuve, descendo depois a rua st. urbain até 
à igreja e foi acompanhada pela Filarmónica Portu-
guesa de Montreal, Filarmónica Do Espirito Santo de 
Laval e Filarmónica de Nossa Senhora dos Milagres 
de Hochelaga. 
Depois da entrada do Senhor Santo Cristo na igreja, 

era ver a fila de fiéis a prestarem homenagem ao Se-
nhor e darem a sua “esmola”, agradecer-Lhe as gra-
ças recebidas e pedir-Lhe alguns favores. o arraial 
foi oferecido pela Filarmónica do Divino Espirito 
Santo de Laval, por Mário Marinho, Jimmy Faria, Jo-
mani, Fátima Miguel e o grupo Folclórico Português 
da santa cruz.
Foi um bonito fim-de-

-semana, uma linda festa do 
senhor santo cristo, pena é 
que as pessoas participem 
cada vez menos, fazendo 
com que pela primeira vez 
esta festa tenha durado ape-
nas dois dias e não três com 
tem vindo a acontecer desde 
o seu início. sente-se falta 
de interesse, de participação 
e até de religiosidade.
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Depois do grande sucesso obtido nos Açores, 
com o lançamento do CD “Cristo Reina”, o 

Padre Jason de Gouveia, repetiu a experiência em 
Montreal, cidade que o viu nascer.
padre jason, é o único membro do clero açoriano a 

ter produzido um trabalho de música cristã. este cd, 
tem um estilo diferente do que estamos habituados a 
ouvir dele, que geralmente é mais alegre e jovial, mas 
que convida a uma oração, na intimidade com deus, 
porque é na intimidade que nos conhecemos melhor.
com o salão nobre, repleto de admiradores, fami-

liares, amigos e de inúmeros curiosos, o padre jason, 
durante o seu espectáculo, foi-nos transportando, sem 

se apercebermos, para uma relação de proximidade 
e de intimidade com deus. tal como diz o salmo 47 
“Batam palmas, vocês, todos os povos; aclamem a 
deus com cantos de alegria”, convidou a assistência 
a estar de pé e, de com ele, cantar, aplaudir e até mes-
mo dançar. acabamos por perceber que cristo reina e 

com poder, no nosso quotidiano, quer no nosso lar, no 
trabalho e até nas nossas actividades sociais. 
um cd para ser ouvido em todo o lado onde se pos-

lançamento do Cd do padre Jason reis
goUveia em Homenagem ao seU avô antónio reis

AnTERO BRAnCO
FOTOS DE MAnUEL RiBEiRO

sa conversar e estar com deus e que pode contribuir 
a uma evangelização diferente. No final foi servido, 
pela família do padre jason, um porto de honra, para 
se comemorar o acontecimento e ele prestou-se, sem 
pressas, a autografar o disco. o padre jason foi con-
vidado pelo congresso carismático da arquidiocese 
de toronto, e a família está a organizar uma excur-
são para participar neste congresso, podem contatar 
Francisca Reis: 514-983-7837. Para finalizar o Padre 
jason gouveia agradece o padre josé Maria cardo-
so, Antero Branco, José Sousa, Comissão das Festas 
do senhor santo cristo, Missão santa cruz, a sua tia 
Francisca Reis, amigos, familiares e a toda à comuni-
dade portuguesa em Montreal.
A Voz de Portugal deseja ao Senhor Padre Jason, 

o primeiro sacerdote a ter sido baptizado em San-
ta Cruz, muitas felicidades e que encontre, no seu 
regresso, os paroquianos de Ponta Garça todos de 
saúde.

sr. pAscAl 100% DE sucEssO
vIDENtE - mÉDIO - AstrÓlOgO

resolve todos os seus problemas, 
independentemente da sua origem. 

Amor duradore, carinho de volta (perto ou de 
longe). lealdade entre homem e mulher, sorte 

e muito sucesso, desenfeitiçar, proteção contra 
maus espíritos. trabalho sério.

rápida e garantida
pagamento após resultado

514-464-2338

Le mArAbout
por exceLênciA 

você tem um problema? Eu tenho a solução! sé-
rio, discreto, rápido e eficiente. EspEcIAlIstA DA 
IrmÃ DA AlmA. capaz de prever o passado, pre-
sente e futuro. Eu ficaria feliz em ajudá-lo seja qual 
for o seu problema, mesmo onde outros falharam. 
Descendente de uma família conhecida pela assis-
tência, apoio e resolução definitiva do seu proble-
ma. pagamento após o resultado.

100%
gArANtIDO

www.vOYANtmEDIumsYcHIc.cOm 
514-261-2369 DOwNtOwN | guy

sEu prOblEmA, A mINHA sOluÇÃO
várias especialidades: amor renovado, sorte, 
proteção, desenfeitiçar, sucesso nos negó-

cios, jogo, amor, etc. Não veja mais a vida em 
preto.  todo problema tem solução.

recebe: Das 8h às 22h, todos os dias
pagamento após resultado.

514.464.1896 | no centro da cidade

Sr. LAurent
Vidente, prAticAnte
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A Caixa Desjardins Portuguesa tem o prazer de o convidar à projeção 
do documentário produzido e realizado por Bill Moniz e Francine Da Sylva:

Data: 28 de Maio 2014
Hora: 18h às 21h

Local: Subsolo da Igreja 
Santa Cruz

“Pedro da Silva O Primeiro Carteiro do Canadá”

CONVITE

ENTRADA GRATUÍTA

O KARAOKE surgiu pela primeira vez no Ja-
pão na década de 70, do século 20. Visava 

principalmente aliviar o stress após um dia árduo 
de trabalho permitindo ao mesmo tempo ter uma 
banda ou orquestra a tocar sendo nós o próprio 
artista. Primeiramente usavam-se as cassettes 
mas depois, com a evolução dos meios de repro-
dução e gravação (com a introdução de novas tec-
nologias como as cassettes VHS, Beta e mais tar-
de o CD), o karaoke adptou-se e passou a utilizar 
novos meios mais sofisticados. Hoje é sobretudo 

usado o CD e o DVD embora a cassette continue 
a ser utilizada para gravar as músicas e canções 
produzidas pelos utilizadores de karaoke (exem-
plo, uma criança quando canta numa festa, o re-
sultado obtido - música e a canção cantada pela 
própria criança, podem ser gravados em cassete 

na próprio momento e posteriormente ficar como 
memória desse evento.
nos últimos tempos estamos a sentir o dia de por-

tugal a chegar, com o “Festival Portugal International  
de Montréal”. esta organização está pouco a pouco 
a preparar o Festival do Dia de Portugal, neste mo-
mento está a organizar vários eventos para recolher 
fundos para poder pagar tudo o que vai acontecer 
neste grandioso evento. sexta-feira passada este or-

ganismo, organizou mais um evento que é uma festa 
de Karaoke no restaurante estrela do oceano.
Havia vários concurrentes tal como: Jennifer Ma-

chado Vieira, Élizabeth Machado Vieira, jason 
coroa, Vanessa rodrigues costa, Kathleen sousa 
Magalhães e Kathy pimentel. o prémio é dar dois 
espaços para cantar no grande dia de portugal.
Com tanto talento à mesa dos juízes (Conceição 

Uma noite de KaraoKe para 
angariar fUndos para o dia de portUgal

JOãO ARRUDA

Ferreira, José Puga e Lina Perreira) tiveram muita di-
ficuldade de escolher os vencedores. Os  dois grandes 
vencedores foram jason coroa e jennifer Machado 
Vieira. E, que no dia 8 de junho vai ser anunciado 
durante o concerto de todos os concurrentes.

PRóxiMOS EVEnTOS DESTE PRé-FESTiVAL
Domingo, 25 de maio, 13h00 - recordaÇÃo e 

poesia convívio em memória dos poetas do céu: 
Maria Amélia Vaz, Fernando André e António Valla-
corba Casa dos Açores do Quebec, 229 rue Fleury O, 
514-388-4129
Domingo, 01 de junho, 12h00 - Noite de Homena-

gem - governo português restaurante portus-calle, 
4281 Saint-Laurent, 514-849-2070
3-5 junho, 18h00-20h00 - Exposição “História do 

Fado” (Portugal) Club Portugal de Montreal - 4397 
boul.saint-Laurent -514- 844-1406
quinta-feira, 05 junho, 20h00 - Filme- Amalia 

Rodrigues- Biografia da cantora. Club Portugal de 
Montreal - 4397 boul.saint-Laurent -514- 844-1406
18 maio- 10 junho, 10h00-15h00 - exposição de 

Arte Portuguesa (Portugal) Caixa Portuguesa Desjar-
dins - 4244 boul. Saint-Laurent, 514-842-8077.
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JOEL nETO

REGRESSO A CASA: UM DiáRiO AçORiAnO

AUGUSTO MACHADO

isto vai tentear

TERRA CHã, 2 DE MARçO DE 2014
Hoje é o último dia em que tenho 39 anos, e talvez 

o facto de me pôr a escrever neste preciso momen-
to pudesse querer dizer alguma coisa. não quer.
É domingo e tenho tempo.
na verdade, nada nisto dos quarenta me assusta 

especialmente, a não ser talvez a cabalística do nú-
mero. Quarenta é um daqueles quase-perfeitos, oc-
togonal e pentagonal ao mesmo tempo – um núme-
ro com tantas possibilidades que nele se baseiam e 
decifram equações e funções.
sempre achei que morreria num dia assim. e tam-

bém sempre achei que jamais chegaria aqui. O nar-
cisistas são todos iguais.
Não obstante, vejo-me aqui e não encontro razões 

para outra coisa senão para ser optimista. Quarenta 
é o meio vida, e eu sempre acreditei que a primeira 
metade servia para fazer da segunda mais serena e 
inteligente.
já escrevi sobre isso, e agora chegou a altura de 

pôr o plano em prática. creio que depende de mim.
de resto, fracassei espectacularmente em mui-

tas coisas nestes quarenta anos. noutras, fracassei 
apenas em parte – a exacta medida de fracasso a 
que às vezes chamamos sucesso.
Meti-me em alhadas e podia, efectivamente, ter 

borregado. conduzi bêbedo, andei na orla e até 
no meio de guerras, ofendi poderosos, experimen-
tei crises. entraram no meu vocabulário palavras 
como pólipo, colesterol, obstrução.
Fiz mal a pessoas. Não tive filhos.
Mas também conheci gente interessante, viajei, li 

um tanto. escrevi muito e, de entre tudo isso que 
escrevi, uma ou outra coisa de que ainda não en-
contrei razões para me envergonhar completamen-
te. 
continuo com demasiada necessidade de ser 

amado, e tudo o que escrevo sobre a autolegiti-
mação é primeiramente sobre mim próprio. Mas 
tenho consciência disso e, para quarenta anos ape-
nas, talvez pudesse ser pior.
amo a minha mulher e amo a minha terra – amo 

a minha família, os meus amigos e até o meu cão. 
continuo a ser preguiçoso, mas também ainda sin-
to o impulso de lutar contra a preguiça.
É domingo e, assim que acabar este texto, vou 

sentar-me no sofá, a ler sobre dilemas e recursos a 
contemplar no capítulo que tenho de escrever esta 
semana. o romance continua dentro dos prazos 
definidos e, bem vistas as coisas, eu só peço para 
chegar ao fim.
se a seguir precisar de escrever outro e só pe-

dir para chegar ao fim desse também, permanecerá 

tudo no seu devido lugar. nunca quis viver de ou-
tra maneira.

TERRA CHã, 4 DE MARçO DE 2014
Boas audiências são muitas vezes a melhor prova 

de má qualidade, e os números obtidos nos estados 
unidos pela cerimónia dos Óscares deste ano tor-
nam a prová-lo. Que eu me lembre, não terá havido 
edição tão desinspirada e falha de criatividade, nos 
últimos tempos, como esta segunda investida de 
ellen degeneres, a não ser eventualmente a estreia 
de Hugh Jackman e (especialmente) a de Jon Ste-
wart.
os prémios, tão previsíveis como salomónicos, 

foram a chatice do costume; os vestidos, para que a 
certa altura uma pessoa se põe a olhar na esperança 
de que ao menos eles a ajudem a decifrar a marcha 
do tempo, foram mais do mesmo; e os monólogos 
e apartes de degeneres feitos a partir de fórmulas 
tão batidas que o espectador mais acordado até se 
lhe podia antecipar. resultado: as melhores au-
diências em dez anos, tal como era de esperar.
e tudo estaria bem se acabasse aí. não acabou: 

restou a selfie. Era uma piada batida há seis me-
ses, pelo que estava mesmo na hora de Hollywood 
a vender como completamente nova. e, como 
Hollywood a vendeu como nova, logo desataram 
actores e elencos e personagens (até Os Simpsons, 
meu Deus, até Os Simpsons!) e mesmo simples fa-
mosinhos da televisão a replicar o último grito da 
inventiva humana.
não é de estranhar: qualquer coisa cool chega à 

televisão na recta final da sua vigência, tornando-
-se irremediavelmente uncool. Felizmente, qual-
quer semelhança entre os Óscares e o cinema é 
cada vez mais uma coincidência. os Óscares são 
televisão. Mesmo os filmes que premeiam são-no 
cada vez mais. e está tudo certo.
Mas se eu volto a ler a palavra selfie em 2014, 

juro que dou um grito. Caramba, é só a mim que o 
termo selfie soa a onanismo?

TERRA CHã, 5 DE MARçO DE 2014
Às vezes dá-me jeito acreditar que não ter nada 

para dizer é sinal de um grau superior de sabedoria.

TERRA CHã, 6 DE MARçO DE 2014
escrevo, com o Melville aninhado aos meus pés. 

Cheira um pouco a cão, hoje. E, estranhamente, 
parece-me gostar. É como o chulé: se vier de uma 
meia é uma chatice, se vier de um queijo francês 
é maravilhoso. este é o cheiro do meu cão, que se 
aninha diariamente aos meus pés a ver-me escrever 
um romance que por sua vez segue dentro dos pra-
zos e apenas tem transcendido os parâmetros em 
busca de ideias melhores. tenho de incluir o bicho 
nos agradecimentos.
http://www.facebook.com/neto.joel
http://www.joelneto.com

Portugalíssimo produtora: rosa Velosa

LinhA AbertA: 514.483.2362

rosavelosa1@gmail.com

contActo pubLicitário: 

514.366.2888

Domingo das 15h às 18h | 35 York, westmount

exodo de 
Jovens QUalifiCados

O país investiu na formação destes jovens e, 
muitos pais, com sacrifícios, e alguns até se 

endividaram para que os filhos tivessem aquilo 
que eles não tiveram – uma formatura - o conhe-
cimento necessário para puderem ganhar a vida 
com dignidade e  honestamente. é triste vê-los 
partir. isto até parece que já faz parte do nosso 
destino... nascer e crescer neste lindo torrão pá-
trio e depois!, procurar nova vida  por esse mun-
do fora... E, como tantas vezes acontece, comer do 
pão que o diabo amassou.
Felizmente, ao contrário do que aconteceu àqueles 

que partiram nos anos 50, (foi o meu caso), para es-
tes que partem hoje, já vão mais preparados para en-
frentar as primeiras dificuldades, na sua maioria já 
partem com o conhecimento da língua do país onde 
serão inseridos, a sua adaptação a esse novo ambien-
te ser-lhes-á facilitada. Mas vamos ao tema de hoje; o 
número elevado de jovens a sair do país é, cada vez, 
mais elevado. 
O êxodo de jovens enfermeiros não pára. Segundo 

a Ordem dos Enfermeiros (OE), durante 2013, emi-
graram 2516. Em 2012, atingiu-se o pico com 2814. 
Desde 2011 até à presente data já emigraram 7564 
enfermeiros, informa a oe, e alerta: “continuam a 
deixar o país, e temos enfermeiros a menos em por-
tugal. Estamos diante de uma contradição”, afirmou 
Lúcia Leite, vice presidente da direção da oe, na 
véspera do dia internacional do enfermeiro. 
portugal tem, em média, menos quatro enfermeiros 

por mil habitates do que os países da OCDE (Orga-
nização para cooperação e desenvolvimento econó-
mico). Dos que responderam ao inquérito realizado 
pela oe, a partir das declarações requisitas, e no âm-
bito de um estudo ainda em curso, a experiência dos 
que emigraram parece estar a ser bastante positiva. 
44% revelam-se muito satisfeitos e 46% satisfeitos. 
Insatisfeitos estão 10%: 8% pouco satisfeitos e 2% 
descontentes. sobre os motivos para emigrarem, a 
maioria, 60%, respondeu, o desemprego em Portu-
gal. outras razões para a emigração foi também o de-
safio profissional e a procura de uma situação laboral 
estável.
Estes jovens enfermeiros encontraram outra realida-

de nos países para onde emigraram: 64% obtiveram 
contrato sem termo, 24% contrato a termo incerto. 
92% recebem tanto quanto os colegas do país de 
origem, duas ou três vezes mais do que em portugal 
(900 euros iniciais). 
têm a garantia de um contrato estável, são devida-

mente compensados pelo seu trabalho e progridem 
na carreira profissional entre outros atrativos. É de 
prever que estes jovens emigrantes já não regressem 
ou se voltarem é apenas, para visitar o país onde nas-
ceram ou então depois de reformados. Mas o mais 
preocupante, sublinha Lúcia Leite, “é que nos últi-
mos anos não foram apenas os recém-licenciados a 
partir; foram também aqueles que já têm entre um a 
cinco anos de serviço”. 
não é só a população no país que está a envelhecer, 

os enfermeiros também envelhecem e não havendo 
reposição, ficam os mais velhos. Os bons no auge da 
carreira, estão a emigrar ou já emigraram para países 
que lhes garantem melhores condições e estabilidade 
no emprego.
Só para termos uma ideia como os profissionais de 

saúde são bem recebidos no estrangeiro a oe infor-
ma que, “existem unidades de saúde em inglaterra 
onde 90% dos profissionais são portugueses”. Em 
2013, 1211 registaram-se naquele país. Em Portugal, 
estima-se entre sete e nove mil enfermeiros desem-
pregados. Formam-se cerca de 3500 por ano e cada 
um custa ao Estado, ou seja, ao contribuinte portu-
guês,  16500 euros... e depois vão exercer a sua pro-
fissão num outro país sem que este tenha gasto um 
único cêntimo!...
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Coisas do CorisCo

Hoje tenho um ramo de assuntos pra escrever. 
Eu escrevo em primeiro lugar pra meu pró-

prio prazer, e depois e que e pra vocês, os leitores.
Fomos muito bem recebidos e com palmas do povo 

que se deslocou pra assistir à mudança da imagem do 
Senhor Santo Cristo, fiquei menente com estas pal-
mas porque no primeiro ano havia pessoas que nos 
preguntaram que fazíamos nos ali, se deus ía estar 
de acordo. deus está de acordo que até gostou de ver 
os filhos de Demónio, um grupo de amantes de motas 
em que faz parte o meu amigo Rui Faria. Há um di-
tado que diz que os boatos são como o carvão, se não 
queima suja, e há muitos boatos sobre tudo ou todos 

que é lançado às esquerda e direita. 
É fácil dizer Fulana ou Cicrano é isto, aquilo e aque-

le outro, mas no fim não é verdade e dito por alguém 
que pra se valorizar manda carvão só com a intenção 
de sujar a reputação de alguém. Queria também agra-
decer sinceramente o padre josé Maria pela sua aber-
tura de espírito com os motards pedindo mesmo para 
que depois da banda tocar, as motas façam um pou-
co de barulho, gesto muito apreciado por nós, muito 
obrigado sr. padre. Vou arriscar uma comparação co-
risca, mas faz lembrar as roqueiras que são lançadas 
em são Miguel quando a imagem do senhor recolhe 
à igreja. Gostei do asseadíssimo e sempre jovem Ma-
nuel ribeiro que foi lá tirar umas fotos de nós e do 
comentário que fez a única mulher motard , que por 
acaso é minha conversada, disse ele que não sabia 
como ela andava na mota com sapatos de ballet... 
é coisas do corisco. 

JOSé DE SOUSA

passos CoelHo Confessa
intenção de redUzir
fUnCionários públiCos
O primeiro-ministro português deu uma entre-

vista ao canal norte-americano CnBC, em 
que garantiu que é necessário “reduzir funcioná-
rios públicos” em Portugal. na opinião de Pedro 
Passos Coelho, citado pelo Jornal de negócios, o 
Banco Central Europeu não deve iniciar uma ope-
ração de compra de ativos, como sugeriu o analis-
ta Brian Tomlinson, da Allianz Global investors.

No final de “três anos de muitos sacrifícios”, Portugal 
está “finalmente num caminho sustentável para regres-
sar ao crescimento”, começou por dizer o primeiro-
-ministro português, na entrevista concedida ao canal 
de televisão norte-americano cnBc. a um dia de dizer 
adeus à troika, passos coelho salientou o sucesso do 
programa de ajustamento em Portugal, garantindo “não 
saber se as pessoas estão zangadas” e assegurando que 
“não teria sido possível ter sucesso sem o apoio da po-
pulação”.

afinal o vinHo tinto não
faz tão bem à saúde
Como se pensava
O vinho tinto afinal não é assim tão positivo para a 

saúde como se pensava. pelo menos é o que nos 
diz um estudo de que a BBc dá conta, levado a cabo na 
vila italiana de chianti, que dá nome a um dos vinhos 
mais famosos do mundo.  depois de analisarem a saúde 
de 800 habitantes de chianti, especialistas concluíram 
que não há provas do que se pensava ser verdade: que o 
consumo moderado de vinho tinto tem benefícios para a 
saúde, nomeadamente cardiovasculares. Vários estudos 
têm demonstrado que o consumo de vinho tinto, mas 
também de chocolate negro e frutos vermelhos contri-
bua para a diminuição de inflamações. Pensava-se que 
tal situação seria por um elemento em particular, o res-
veratrol, uma propriedade habitualmente encontrada 
em uvas e o vinho. 

Comemoração: 40 anos depois

quero felicitar a Associação Portuguesa de 
Montreal, pela linda noite de comemoração 

dos 40 anos do 25 de abril. Um jantar excelente, 
com um serviço de primeira classe, num ambiente 
cheio de emoção.
pena que não foi a festa da vitória mas de recorda-

ção, dos mortos, dos crimes, das torturas, cometidos 
pelos dragões do poder. dramas terríveis nas famí-
lias, poemas dramáticos etc.etc. etc. eu mesmo tive 
uma lágrima no canto dos olhos.
Mas para mim a comemoração deveria ter sido de 

festa e não de angústia.
o povo em portugal quando ganhou a revolução, 

chorava e dansava de alegria. a vitória foi a liberação 
do povo, e para mim, apesar dos mortos e das torturas 
que me comprimiram o coração, o 25 de abril 74, foi 
uma verdadeira vitória como tantas outras na história 
do povo português, vitória mais importante talvez, 
pois que foi conquistada a deMocracia.
tive a sorte de nunca ter sido preso, durante a época 

em que o país era governado por uma série de dra-
gões, apesar de ter sido activo. eu era um ponto de 
passagem de documentos políticos. ouve denuncia-
ção e a polícia do estado invadiu o meu quarto des-
truindo completamente a minha biblioteca à procura 
de provas. Felizmente nada encontraram.Acabados 
os meus estudos no conservatório, creei o teatro de 
Bolso do Barreiro. o primeiro espectáculo tinha três 
peças de teatro n’um acto:
o tÚneL de LagerKeViste, o urso do 

TCHEKOV, E O DIA SEGUINTE DE LUIZ FRAN-
cisco reBeLo. a censura  era extremamente for-
te. a peça o dia seguinte do rebelo era, não se sabe 
porque, mais ou menos proibida.todos os dias de re-
presentação eramos obrigados a telefonar à censura 
a saber se a  podiamos ou não representar .  Muitas 
vezes fomos obrigados a reembolsar os espectadores. 

um desastre.
Foi a razão principal da minha partida de Portugal. 

Era já um bom mímico. 
sómente  nasci, um rapaz com  sorte e o destino fez 

de mim  um artista professional, parece de qualidade.
a viver todos estes anos fora de portugal, descobri 

uma coisa curiosa:
pode-se tirar uma pessoa de portugal mas não se 

pode tirar portugal da pessoa.

AS FLORES E OS PORTUGUESES
À várias versões da significão das flores e das arvo-

res, eis algumas das minhas, que proponho em fun-
ção do nosso povo:

a luzerna fala de vida
o cipreste fala de morte

A primavera fala de juventude
o crisantemo fala de velhice

o trevo da memória
 o salgueiro de tristesa
a violeta de modestia
o pinheiro de piedade
o narciso de égoismo
o castanheiro de luxo

o ulmeiro de dignidade
 o cato a coragem
o lírio de pureza

o malmequer da inocencia
o morango de bondade

o  cedro de força
a papoila  do efemero
a vinha da amizade

o girasol da esperança
o lotos da felicidade

o lirio da pureza
a  mira da paixão

O romaninho da fidelidade
a rosa do amor 

o palmeira da vitoria
o cravo da liberdade

LUiZ SARAiVA
Escritor, encenador, mímico, ator, marionetista,
provavelmente poeta e pensador revoltado.
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HoJe é dia de a troiKa ir embora: 
três anos passados em revista
Hoje é dia de despedida da troika, e também 

os credores internacionais terão mais encan-
to nesta hora. não deixarão saudades à grande 
maioria dos portugueses. Findo o programa de 
assistência financeira ao país, que encerra hoje, o 
que mudou nas principais áreas de um Estado que 
recupera agora parte da sua soberania perdida? 
O notícias ao Minuto passa em revista estes últi-
mos três anos.

 Há três anos a troika aterrava em Portugal. Um 
nome que se estranhou, num primeiro momento, mas 
que definitivamente se entranhou na vida de um país. 
na vida de um povo. assinou-se o memorando de 
entendimento, foram feitas 12 avaliações ao progra-
ma de assistência financeira que resgatou o país, e 
hoje, para todos os efeitos, Portugal recupera parte 
da soberania perdida. sai da alçada dos seus credores 
com uma almofada financeira, mas, talvez, à custa 
da perda da almofada social, pelo menos tal como os 
portugueses a conheciam. O país já não é o mesmo, 
tal como os seus cidadãos.Foram três anos de sacri-
fícios em que se selou a promessa, sentida já na pele, 
de que nada será como antes.ao longo desta semana, 
o notícias ao Minuto passou em revista as principais 
alterações que este resgate financeiro imprimiu em 
áreas chave da espinha dorsal do país. da educação à 
saúde, passando pela justiça etrabalho, do fenóme-
no da emigração até às repercussões políticas, foram 
vários os temas que abordámos numa tentativa de 
perceber o que de facto mudou. auscultámos ainda 
opiniões de protagonistas, especialistas, sem esque-
cer, ainda, a de anónimos.Aqui fica um balanço geral 
no dia de dizer adeus.
Economia
no plano económico, há a registar, nestes últimos 

três anos de intervenção externa, falhas, metas que 
ficaram por cumprir, barreiras que dificultaram o tra-
balho do governo, mas também algumas gorduras 
‘queimadas’ e uma almofada financeira que permite 
sair de forma ‘limpa’ mas sem relaxar.a opinião é 
do professor catedrático do iseg, joão duque, que, 
em entrevista ao notícias ao Minuto, avisou que “a 

austeridade” não só “vai manter-se” como, possivel-
mente, “até aumentar”. todavia, sublinhou, agora o 
importante é, “sem estragar [o que foi feito], ir re-
compondo o corpo para voltar a crescer e repor os 
níveis de serviço público, satisfação global de forma 
sustentável, mas não à custa de um renascimento ar-
tificial”.Ao mesmo tempo, e apesar da saída limpa 
anunciada por pedro passos coelho, a verdade é que 
“não há motivos para suspirar de alívio” e que, passa-

da a primeira meta, agora “é preciso juízo”, assinalou 
duque.
 Educação
no campo da educação, o governo foi obrigado 

a cortar despesas e, simultaneamente, a aumentar a 
qualidade do ensino. para isso, o ministro nuno cra-
to e a sua equipa procederam ao encerramento de es-
colas, à diminuição do número de turmas e do núme-
ro de professores, bem como ao aumento das horas 
de trabalho do pessoal docente.com estas medidas, 
o Ministério da educação e da ciência conseguiu re-
duzir os custos com a educação em vários milhões de 
euros, mas nem todos ficaram satisfeitos. Os profes-
sores foram ao longo dos últimos anos o rosto da in-
satisfação dos portugueses, tendo sido várias as lutas 
travadas em prol da defesa do futuro da educação, 
que consideram estar a ser posta em causa.
Emigração
numa altura em que a escassez laboral era cada vez 

mais notória, foram muitos os que procuraram uma 
alternativa além-fonteiras. centenas de milhares de 
portugueses abandonaram o país nos últimos anos: 
uns à procura de sustento financeiro, outros em jeito 

de fuga ao futuro cinzento que se avizinhava.a emi-
gração jovem atingiu números consideráveis e a já 
tão denominada ‘fuga de cérebros’ marcou uma era 
em que a geração mais formada de sempre não en-
controu espaço nas empresas nacionais.
Justiça
durante os três anos em que portugal esteve ao co-

mando da troika, a área da justiça foi a primeira a 
conseguir ‘livrar-se’ do programa de ajustamento, 
mas sem antes ter reformado por completo o sistema 
judicial. Desde a elaboração de um novo mapa ju-
diciário, a uma agilização dos processos pendentes, 
todos foram obrigados a cavalgar a ‘onda’ da troika.
ouvida pelo notícias ao Minuto, a ministra da jus-
tiça, paula teixeira da cruz, fez, porém, questão de 
reconhecer o esforço de todos. “Fomos forçados a ul-
trapassar enquanto povo, e isto só nos deve a todos 
orgulhar, pois representa a esperança no futuro e é o 
sinal de que quando queremos sabemos fazer tão bem 
ou melhor que os outros”, enalteceu a governante.
Política
desde que pedro passos coelho tomou posse como 

primeiro-ministro juntamente com Paulo Portas, 
muitos foram os obstáculos e crises que o executi-
vo teve de enfrentar.durante os últimos três anos, os 
portugueses assistiram a demissões irrevogáveis, ao 
surgimento de buracos desconhecidos e a uma das 
maiores manifestações da sua história. Fecha-se ago-

ra um capítulo de uma história que ainda tem muito 
por escrever e para depois contar.
Saúde
as ‘gorduras’ do estado na área da saúde estão 

perigosamente perto do ‘osso’. três anos depois, a 
despesa com medicamentos é menor, mas há utentes 
para quem uma simples consulta passou a ser uma 
questão de escolha entre o que o corpo pede e o que 
a carteira pode pagar.
Trabalho
a troika deixa para trás um país com um mercado de 

trabalho mais flexível, mas com menos direitos para 
os trabalhadores.
As opiniões divergem: uns consideram que havia 

uma necessidade perentória de ajustamento, as-
sumindo, contudo, que o que aconteceu foi injusto 
para os portugueses, outros entendem que despe-
dir continua a ser muito complicado, e outros ain-
da consideram que as dificuldades dos trabalha-
dores se agravaram (e muito), estando obrigados 
a vestir um colete-de-forças na hora de ir para o 
local de trabalho.

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

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

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



A Voz de PortugAl  |  21 de mAio de 2014  |  P. 11

CAnTinHO DA POESiA

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

montréal, Qué., H2w 1z3

Alain Côté O.D.

ternUra
Ternura , há na poesia
Que inspirou este tema

Ao rimar em sintonia
Os versos deste poema.

Ternura, há no amor
Quando é amor de verdade

Que dá prazer aos momentos
De maior intimidade.

Ternura, há no instante
Que emana do coração
E num olhar cativante

Transforma amor em paixão.

Ternura, há na alegria
Quando é compartilhada
E eterniza os instantes

De qualquer pequeno nada.

Ternura, há na inocência
Das frases duma criança
Que na sua transparência

Enchem o mundo de esperança.

Ternura, há nas palavras
Quando ditas com candura

E na magia dum beijo
Quando dado com ternura.

Ternura, há nas flores
Dum colorido jardim
E no perfume suave
Exalado do jasmim.

Ternura, há na luz do dia
Dada pelo Sol brilhante
Há ternura na harmonia
Da Lua tão fascinante.

Ternura, há no conjunto
Das forças da Natureza
E no Celeste Universo

Com toda a sua grandeza.

Ternura, há no adeus
Quando se diz com ternura

A alguém muito querido
Quando desce à sepultura.

Ternura, há no sorrir
Que tange simplicidade
Ternura há no carinho

E há ternura na amizade.

Ternura, há na saudade
Que a nossa alma emoldura
No coração de quem ama

Há sempre  muita ternura !…
Euclides Cavaco

amor não tem preço
Amor. Tão pequena, esta palavra.

Palavra bela, preciosa.
Sentimento forte e inacessível.

  Quatro letras apenas, gerando todos os 
sentimentos do mundo.

As mulheres falam de Amor
Os homens falam de Amor.

Amor que vai, Amor que vem, que foge,
Que se esconde, que se procura, que se encontra,
Que se preza, que se despreza, por causa de ódios 

Se acende guerras sem fim. No Amor, as mulheres
São um exército derrotado, é preciso chorar.

Depor as armas e aceitar a solidão! 
Escrever poemas e cantar ao vento,

Para espantar as mágoas!
O Amor é fugaz, 

como a gota de água na palma da mão!
Odette Vasconcelos

o poder oCUlto

Com a expressão acima em epígrafe não se pre-
tende falar aqui de nenhuma teoria conspira-

tiva mais ou menos fantasiosa, ou de algum assun-
to esotérico. Apenas se pretende alertar a atenção 
do amigo leitor para certos factos que ocorrem no 
nosso dia a dia que são reveladores das grandes 
forças que acabam por influenciar em maior ou 
menor grau a vida de todos que habitam este pla-
neta azul.
ponhamos um exemplo recente e bem “fresquinho”: 

Bruxelas, sede administrativa do poder da comuni-
dade Europeia, acaba de acusar três instituições fi-
nanceiras de renome (HSBC, JPMorgan e Crédit 
Agricole) de fazerem parte de um cartel para mani-
pulação das taxas euribor. este é apenas um resul-
tado entre outros dentro da mesma investigação que 
já distribuiu multas em cerca de mil milhões de Eu-
ros. temos os casos da islândia e da irlanda, onde o 
sector bancário foi diretamente responsável pela he-
catombe económica e financeira que se abateu sobre 
esses países. 
temos o caso da grécia, onde a goldman sachs 

foi acusada de estar envolvida nas escolhas desas-
trosas efectuadas pelos sucessivos governos gregos 
como depois no “disfarce” (ou encobrimento, como 
desejarem) das já referidas desastrosas operações 
financeiras do estado Grego. As diversas crises, no-
meadamente as mais recentes de 2008 e 2010 vie-
ram levantar um pouco do véu que cobria as diversas 
ramificações destes enormíssimos grupos financeiros 
que intervém junto a governos e bancos centrais de 
todo o mundo. 
A filosofia reinante de que os mercados se auto re-

gulam foi decididamente posta em causa por estas 
crises recentes, ainda que se mantenha como filoso-
fia reinante. A entrega absoluta do mundo financeiro 
a si próprio provou-se caótica e incoerente, porque 
se quando tudo corre bem eles defendem a completa 
desregulamentação dos mercados, quando deixam de 
beneficiar do caos e vêem-se “com a corda no pes-

coço” viram-se para os governos (leia-se, TODOS 
NÓS) para os salvar e repor no caminho dos lucros 
gigantescos e desenfreados que os levaram em pri-
meiro lugar perto da ruína. interessante ver vários 
defensores da liberdade total dos mercados virem a 
público criticar as intervenções governamentais no 
sentido de equilibrarem as finanças e economias pú-
blicas, baseados na liberdade irrestrita dos indivíduos 
poderem promover os seus negócios, mas no entanto 
não criticam as práticas predadoras que levam essas 
mesmas instituições aos resultados desastrosos. 
concordo que a intervenção governamental exces-

siva transfere essa dose de poder das instituições fi-
nanceiras para os movimentos e partidos políticos, 
com resultados quase identicamente desastrosos para 
o cidadão comum. 
onde estará a solução? certamente não está nas di-

versas modas que surgem esporadicamente no mun-
do executivo internacional, como aquela de que te-
mos que desenvolver países, empresas ou as famílias 
com base no empréstimo desenfreado para satisfazer 
as necessidades de lucros daqueles que se sentam em 
cima de grandes somas de dinheiro e não sabem o 
que hão-de fazer com ele. 
Há uma necessidade de um novo paradigma para o 

dinheiro. este deve ser encarado como recurso que 
deve servir ao ser humano, e não o ser humano ser 
um servidor para o dinheiro, tudo isto sem ferir a li-
berdade individual de cada um e mantendo o nível de 
responsabilidade adequado às capacidades de cada 
individuo. Muitos apologistas da desregulamentação 
dos mercados, que ainda hoje culpam a intervenção 
de governos no sector pela crise daí resultante, afir-
mam-se porta-estandartes da liberdade. 
como respondem eles à incessante “corda no pesco-

ço” em que vivem muitos ser humanos por este pla-
neta fora, já nem me referindo aos países pobres, mas 
mesmo nos países mais desenvolvidos e mesmo con-
siderados ricos? como entendem eles liberdade se 
alguém vive sem perspectivas ou com a única pers-
pectiva de ser explorado ou cair na berma da estrada 
por um poder oculto e sem rosto que já se reconhece 
não estar nas mãos da política? para estas questões 
calam-se ou respondem com retórica que nada cria 
pois se encontra vazia de conteúdo.

JORGE CORREiA

ContaCto Com a natUreza

Ausentar-se da periferia da sociedade, tentar es-
quecer a sua própria maquilhagem social, e por 

instantes, entregar-se à evocação daquela magia con-
ciliadora, que a natureza nos oferece. 
cerrar os olhos e ouvir atentamente, a serenidade do 

farfalhar do vento nas folhas das árvores numa brisa 
maravilhosa; e em tardes de calmaria de verão, fazer 
um piquenique, à beira de um riacho, onde o som do 
correr da agua, e o cantar dos passarinhos, em con-
junto formam uma sinfonia que nos dá a sensação, 
de percorrer solos inatingíveis da alma humana, que 
nunca foram conquistados. 

JOSé DA COnCEiçãO

esse contacto mágico com a natureza tem que ser 
vivido intensamente, como se fosse o ultimo dia que 
nos restasse para viver, porque nós pretendemos ser, 
e ter tudo, mas possuímos tão pouco! deixamos sem-
pre para amanhã o que podemos fazer hoje. Mas o 
tempo não existe, amanhã, a chama da vida pode-se 
ter apagado, porque vida  tem cruzamentos imprevi-
síveis .
Basta estar vivo para correr riscos, mas também 

não devemos temer andar por terrenos desconheci-
dos, respirar ares nunca antes aspirados. Viver é uma 
grande aventura. Quem ficar preso num casulo com 
medo dos acidentes da vida, além de não eliminá-los, 
será sempre frustrado, porque certas pessoas nunca 
lhes disseram que para serem felizes era preciso ter 
coragem, então eles decidiram ser infelizes por co-
bardia.

a posse de explosivos: Um Homem de origem
portUgUesa enfrenta QUatro aCUsações em monteal

O jovem de 18 anos que foi preso no sábado, 17 
de maio, no centro de Montreal, tendo lugar na 

residência de seus pais, onde ele morava, uma grande 
operação policial para neutralizar explosivos ahunt-

sic-cartierville, enfrenta quatro acusações de posse 
de material explosivo. jordi antunes Barros apareceu 
durante alguns segundos, no tribunal em Montreal. 
sábado de manhã, o serviço de polícia da cidade de 
Montreal (SPVM) foi chamado por um parente do 
sr. Barros para ir ao triplex onde a família na rua ro-
bertine-Barry vive. Lá, eles encontraram 19 artefatos 
explosivos.

Miguel Félix
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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.

tentámos ter 
outro bébé 
durante muito 
tempo. Espe-
rimentá-mos 
muitos trata-
mentos , mas 

perdemos toda a esperança. 
Agora estamos excitados e feli-
ces, pois um novo membro vai 
vir para a nossa familia. Obriga-
do pela tua ajuda. XAmAN . fa-
mília cuffEY.  

Éramos uma 
familia muito 
feliz. 
O nosso fi-

lho deixou-
-nos e deixou 
de comunicar 

connosco. pensámos que o ti-
nha-mos perdido para sempre. 
Agora o nosso filho voltou e a 
nossa familia e casa, estão lim-
pros de maus espiritos. 
Obrigado XAmAN por nos teres 

ajudado. cHErrY.

Minha vida ficou completamente destruída,quando o meu marido me deixou por 
outra mulher.Chorei quantas lágrimas tinha.O XAMAN abriu-me os olhos e 
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tratamentos ,mas perdemos toda a esperança.Agora estamos excitados e p p ç g
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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 PRÓPRIA FAMILIA 
PÔS-ME Á BEIRA DA LOUCURA 
E DA MORTE. Sem razão algu-
ma comecei a sentir-me como se 

não fosse a minha casa, eu me senti como 
sufocado querendo fugir. Chegar ao extre-
mo que nem mesmo os meus filhos me 
podiam falar pois, ficava com dor de ca-
beça e irritado; Eu estava prestes a deixar 
a minha casa, mas a minha esposa deu-
-me a Medalha Milagrosa com poderes do 
ARCANJO SÃO MIGUEL. Fui-me curando 
lentamente e a sair dos meus problemas. 
Agradeço ao ARCANJO SÃO MIGUEL por 
salvar o meu lar. LIRIO KAMBODH

MI PROPIA FAMILIA ME TENIA AL BORDE DE LA LOCURA Y DE LA MUERTE. Sin razón alguna comencé a sentir deseos de 
no estar en mi casa, me sentía como sofocado con ganas de salir corriendo de allí. Llegue al extremo que ya ni mis hijos 
me podían hablar, me mantenia con dolor de cabeza y mal genio; estuve a punto de abandonar mi hogar pero mi esposa me 
regalo LA MEDALLA MILAGROSA que con los poderes del ARCANGEL SAN MIGUEL  poco a poco me pudo curar  y salir de 
mis problemas. Le agradezco al ARCANGEL SAN MIGUEL por haber salvado mi hogar. LIRIO KAMBODH

Mi nombre es ABDI KARIMA GOMEZ K. soy oriunda de PORTO PORTUGAL y desde hace varios años estuve padeciendo de 
varias enfermedades en mi cuerpo; como dolores en mis piernas y mis brazos, nadie me había podido curar hasta que me 
di cuenta de los poderes de la MEDALLA MILAGROSA que tan pronto la  obtuve la puse en mi mano derecha cerrando el 
puno  y sentí la presencia de la VIRGENCITA que me hizo sudar tanto que bote por los poros un poco de sal y vomite un 
poco de tierra. Y desde que la tengo y la aporto conmigo la SRA DE FATIMA Y EL ARCANGEL SAN MIGUEL  cuidan mis 
pasos donde sea que vaya.pasos donde sea que vaya.

Creo inmensamente en DIOS Y EN NUESTRA SRA FATIMA que fueron los que trajeron amor y felicidad de nuevo a mi hogar.  
Todo estaba tan mal, estábamos prácticamente separados, ya habíamos perdido el respeto en vez de amor ya no había si 
no odio entre nosotros dos, todo debido a mis malditos celos. Pero gracias los milagros de LA VIRGENCITA ya todo ah 
vuelto a la normalidad, desde que tenemos la MEDALLA MILAGROSA nos sentimos supremamente bendecidos. ANA Y 
HORASIO KENG.

Meu nome é ABDI KARINA GO-
MEZ K. Sou oriunda do PORTO, 
PORTUGAL e há vários anos que 
sofria de várias doenças; como do-

res nas minhas pernas e em meus braços, 
ninguém tinha sido capaz de me curar até 
que eu percebi os poderes da Medalha Mi-
lagrosa, assim que a obtive coloquei- a na 
minha mão direita, fechando-a com força e 
senti a presença da virgem que me veio sau-
dar enquanto um suor me saia pelos poros 
como um barco em água salgada dando a 
volta ao organismo. Desde que a tenho e a 
trago comigo a SENHORA DE FÁTIMA E O 
ARCANJO SÃO MIGUEL cuidam dos meus 
passos aonde quer que eu vá.
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pasos donde sea que vaya.pasos donde sea que vaya.

Creo inmensamente en DIOS Y EN NUESTRA SRA FATIMA que fueron los que trajeron amor y felicidad de nuevo a mi hogar.  
Todo estaba tan mal, estábamos prácticamente separados, ya habíamos perdido el respeto en vez de amor ya no había si 
no odio entre nosotros dos, todo debido a mis malditos celos. Pero gracias los milagros de LA VIRGENCITA ya todo ah 
vuelto a la normalidad, desde que tenemos la MEDALLA MILAGROSA nos sentimos supremamente bendecidos. ANA Y 
HORASIO KENG.

Creio imenso em DEUS E 
NOSSA SENHORA DE FÁTI-
MA, que foram os que trouxe-
ram o amor e a felicidade de 
volta para o meu lar. Estava 

tudo tão mal, estávamos praticamente 
separados, já tínhamos perdido o res-
peito um pelo outro, em vez de amor, já 
havia ódio entre nós os dois, tudo por 
causa do meu maldito ciúme. Mas, gra-
ças ao milagre da Virgem tudo voltou ao 
normal, desde que temos a MEDALHA 
MILAGROSA sentimo-nos finalmente 
abençoados. ANA E HORASIO KENG.
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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
13 DE MAiO DE 2014

1 EURO = CAD 1.499140
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

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

vENDE-sE rEstO-cAfÉ no Boul. St Jean 
em DDO. Todo equipado. Num lugar estra-
tégica e bastante occupado. Ideal para um 
restaurante Português (frango grelhado) 
e café; tem licença de álcool. MUITA BOA 
VISIBILIDADE. Perto de lojas bastante fa-
mosas (SAQ, ESSO, SHELL, MENCHIE’S, 
RBC, SAAQ CENTRO DE ZUMBA YOGA E 
FITNESS...). 55 a 71 lugares e 24 lugares  
na esplanada. GRANDE POTÊNCIAL. Ideal 
para uma pessoa ambicioso e que está a ini-
ciar no meio da restauração.

vENDEDOr muItO mOtIvADO 
tElEfONAr pArA mO: 514 770 0076
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lINHAs DA mÃO E 
cArtAs. vIDENtE 

cOm DONs NAturAIs. 
rEsOlvE Os sEus 
prOblEmAs sEm 

vOODOO.
rOsA: 514-278-3956

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

Aluga-se 9½ (2 andares) 
com garagem e quintal no 
bairro de rosemont. Dispo-
nível para o mês de julho. 
Aluga-se 3½ em Anjou. Re-
novado. Perto de tudo.

514-793-2885

Paisagista com experiência 
e “pavé-uni”, etc. Trabalho 
em Laval. Salário conforme 
experiência. 450-963-3462

mA pOulE mOuIllÉE
Precisa de cozinheiro/a a 
tempo inteiro e precisa-se 
de uma caixeira para o fim-
-de-semana.

514-522-5175

precisa-se de uma 
pessoa para todo o 
tipo de reparações a 
tempo inteiro, manu-
tenção geral, dinâ-
mico, desenrascado, 
numa companhia de 
construção e imobiliá-
rio. Emprego imedia-
to. bom salário para 
candidato que atenda 
aos critérios. 

514-355-7171 ou 
info@plexon.ca

Precisa-se de uma pessoa 
com carta de condução 
para fazer pequenas entre-
gas. 

514-362-1300

inFORMAçãO
PRA qUEM

LÊ.

RESULTADO
PRA qUEM
AnUnCiA.

companhia importante 
de moda masculina 

em boisbriand está à 
procura de operadores 
de máquinas de costura 

a tempo inteiro com 
experiência em máquinas 
de costura “plain”. “long 
seams and top stitching”.
local de trabalho com ar 

condicionado. com seguro 
e pensão. Deve falar um 

pouco de francês ou inglês. 
transporte do metro de 
laval incluído. Até12$/h 

segundo experiência.
laura barwick

lbarwick@integriaconsulting.com
514-909-7795

Procura-se senhora 
para fazer limpeza em 
casa, na area de Outre-
mont. Tem que ter expe-
riência:

514-274-3396

† ANA rOsA OlIvEIrA
1934-2014

Faleceu em Montreal no dia 16 de 
Maio de 2014, natural de Salreu, 
Estarreja, Portugal, a senhora Ana 
Rosa Oliveira tinha 80 anos.
Deixa na dor seus filho/as Adelia, 
Manuel (Mary), Maria, seus netos/
as Matthew (Sarah), Anthony, Chr-
sitina e Bryan, seus irmãos Antonio 
(Maria Fernanda), José Maria (já fa-
lecida Paquita), sobrinhos/as, fami-
liares e amigos. 
Os serviços fúnebres estão a cargo 
de :
Alfred Dallaire | memoria
2159, st-martin E., laval
514-277-7778
pedro Alves
O funeral tem lugar hoje quarta-feira 21 de Maio de  
2014 às 11h30 na Igreja Santa Cruz e vai ser sepultada 
no cemitério de Salreu, Estarreja, Portugal. 
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

† mArIA DE lurDEs cONcEIÇÃO
1929-2014

Faleceu em Montreal no dia 18 de 
Maio de 2014, com 84 anos, natural 
de Meda de Mouros, Tábua, Portu-
gal, a senhora Maria de Lurdes era 
esposa do já falecido Sr. António 
Santos.
Deixa na dor sua irmã Maria da Con-
ceição Vieira, cunhado Domingos 
Rodrigues Vieira, sobrinhos Ana Ma-
ria Vieira, Sarah e Jonathan, familia-
res e amigos. 
Os serviços fúnebres estão a cargo de :
centre funéraire côte-des-Neiges
4525, ch. de la côte-des-Neiges
514-342-8000
pierre tourangeau
O velório terá lugar sexta-feira 23 de Maio de 2014 das 
9h00 às 13h00 e depois haverá uma missa às 13h00 na 
capela do centro funerária e finalmente irá ao Mausoléu 
Eulalie Durocher às 14h30. 
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

Paisagem José & Eric inc. 
está a procura de emprega-
dos com experiência:
Paisagismo; Cortar relva; 
posar relva; cortar e em-
belizar sebes, arbustos e 
coníferas.
Salário: 14 $ + dependendo 
da experiência. Na área de 
Boucherville. 

contacte Eric
514 772 7467

empregoS

precisa-se
de senhora

para limpeza
numa escola

contatar
fernando

514-739-3614
450-975-4998

st-lAurENt 
frAppÉ

precisa de 
pessoa para 
trabalhar na 

grelha.
514-240-8015
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prEpArAÇÃO:

INgrEDIENtEs:

Creme de CogUmelos

Caldo de galinha: 7.5 dl; cebola: 1 colher 
de sobremesa; cogumelos frescos: 500 gr; 
farinha: 2 colheres de sopa; leite: 5 dl; man-

teiga: 50 gr; natas: 2 dl; noz-moscada: q.b.; sal: q.b.

Limpe e lave muito bem os cogumelos e 
corte-os em fatias. Faça um refogado com 

25g de manteiga e a cebola. Junte os cogumelos e 
tempere com sal. Vá mexendo até a água dos co-
gumelos se evaporar. Retire duas colheres de sopa 
dos cogumelos e reserve para a decoração. Prepare 
um molho branco: ferva o leite e, à parte, derreta a 
restante manteiga. Junte a farinha e mexa rapida-
mente com uma colher de pau, para não encaroçar. 
Adicione aos poucos o leite a ferver, mexendo sem 
parar, deixando cozinhar durante 5 minutos. Misture 
na panela dos cogumelos, adicione o caldo de gali-
nha, misture bem e deixe cozinhar durante mais uns 
minutos. Retire do lume e bata no liquificador. Rec-
tifique os temperos e junte as natas e um pouco de 
noz moscada ralada. Leve ao lume, sem deixar fer-
ver. Deite a sopa numa terrina e enfeite com os co-
gumelos reservados. Pode servir com torradinhas.

amante a domiCílio
Como em Romances e Cigarros (2005), John 

Turturro tinha um enredo interessante para 
desenvolver, excelentes atores sob sua direção, 
mas não conseguiu transformar seus recursos em 
um bom filme. Amante a Domicilio taxia, taxia e 
nunca decola de fato e isso porque a trama sim-
ples propõe nas entrelinhas reflexões que nunca 
vem à tona e só servem para acentuar as deficiên-
cias dramáticas da produção.

A história trata de um homem comum, Fioravante 
(Turturro), e seu amigo Murray (Woody Allen) que 
decide transformá-lo em michê. O pacato jardineiro 
nega a princípio a proposta aparentemente absurda 
do colega, mas é convencido a assumir a nova pro-
fissão. Passa, então, a se dividir entre três clientes: a 
Dr. Parker (Sharon Stone), sua amiga Selima (Sofia 
Vergara) e a viúva judia Avigal (Vanessa Paradis).
daí em diante amante a domicílio segue morno, 

com alguns momentos engraçados que ficam disper-
sos em meio a uma textura narrativa picotada que em 
nenhum momento consegue levar o espectador a se 
interessar de fato pelos destinos e transformações dos 
personagens. allen até que está engraçado como o 
malandro Murray, mas ele sozinho não sustenta o fil-
me, até porque turturro não convence ninguém como 
garoto de programa. sobra apatia e falta carisma ao 
insosso Fioravante.
as coisas são ainda piores com as personagens fe-

mininas. as três mulheres são personalidades uni-
dimensionais, que parecem estar no filme somente 
para justificar as atitudes tomadas pelos personagens 
masculinos. Em nenhum momento ficam claras suas 
motivações e atitudes, até porque o roteiro não con-
segue desenvolver a contento nenhuma das muitas 
subtramas que apresenta. Como esperado, ao final 
tudo é resolvido de forma pressurosa e destituída de 
emoção.
Mesmo pontuado de problemas adjacentes, o cal-

canhar de Aquiles de Amante a Domicílio é real-
mente seu protagonista. Fioravante é uma lousa 
em branco. Ele é um homem solitário, lacônico e 
que gosta de flores. E isso é muito pouco para nos 
convencer que uma psicanalista rica (Stone), sua 
amiga gostosona e tarada (Vergara) e uma viúva 
judia carente (Paradis) vão acha-lo irresistível. 
Em resumo, neste filme todos os personagens pa-
recem ser mais excitantes que o protagonista gi-
golô.

HOrIzONtAIs: 1. Altar cristão. Abaixar-se para não ser 
visto. 2. Trombeta. Caule subterrâneo horizontal. 3. No 
futuro. Gostar muito de. 4. Espaço de tempo destinado 
ao descanso. Profissão de fé. 5. Planta marantácea. 
Contr. do pron. pess. compl. me e do pron. dem. o. 6. 
Estabelecimento de caridade para albergar pessoas ne-
cessitadas. 7. Despido. Corrida de touros. 8. Elegância, 
distinção. Pôr data em. 9. Andando. Espertalhão, finó-
rio. 10. Andaime móvel utilizado na construção. Fiança, 
quando prestada na letra de câmbio, livrança ou cheque. 
11. Aplanar. Qualquer abertura circular.

vErtIcAIs: 1. Retranca das cavalgaduras. Corcunda. 
2. Murmúrio de vozes. Dormir (a criança) (infant.). 3. Cau-
sa inquietação. Tecer. 4. Pequena baía. Qualquer corpo 
esférico. 5. Sorvo. Existes. 6. Red. de grande. Irmão dos 
pais ou dos avós. Planeta que gira em volta da Terra e 
que lhe serve de satélite. 7. Grito de dor ou de alegria. 
Usa-se para impor silêncio (interj.). 8. Título do soberano 
russo no tempo do Império. Ermida fora do povoado. 9. 
Pessoa adulta do sexo masculino. Parte principal exer-
cida na realização de um ato. 10. Querido. Causar raiva. 
11. Pouco frequente. Rústico, pacóvio (prov.).

6

9

7

5

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com

A
V
P
8
3
3
4
7

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, 
a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 anos de ex-
periência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, ajuda 
a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: Amor, 
Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Des-
vios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. Resul-
tados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não perca 
mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395

AStrÓLogo – grAnde mÉdium Vidente
profeSSor AidArA

falo português
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QUinta-feira 22 de maio
- lançanmento do livro do pastor belCHior
- ClaUdia madeira esteve no dom HenriQUe

sábado 24 de maio
- dominga na Casa da saraH batista
- renovei a Casa à portUgUesa

beLL fibe: 880 | Videotron: 255

grUpo b: espanHa | espagne
COMO SE CLASSiFiCARAM
a seleção espanhola defenderá no Brasil sua condição de 

atual campeã mundial. Com a mesma filosofia de jogo que 
encantou o mundo ao longo dos últimos cinco anos, a Roja 
conquistou sua classificação no único grupo das eliminató-
rias europeias integrado por dois países vencedores da copa 
do Mundo da FIFA. Os espanhóis terminaram em primeiro 
lugar, à frente da França, após somarem seis vitórias e dois 
empates (ambos em casa, contra franceses e finlandeses) na 
chave mais enxuta do torneio (cinco seleções). Embora te-
nham registrado a defesa menos vazada do Velho continente, 
com três gols sofridos, os bicampeões europeus realizaram 
uma das suas campanhas mais discretas em termos ofensivos, 
tendo colocado apenas 14 bolas na rede.

PARTiCiPAçõES nA COPA DO MUnDO DA FiFA
antes de levantar a cobiçada taça na África do sul, a espa-

nha sofria de uma recorrente “maldição” que não a deixava 
passar das quartas de final da Copa do Mundo da FIFA. O seu 
melhor desempenho havia sido o quarto lugar no quadrangu-
lar final do Mundial de 1950, no Brasil. A seleção espanhola 
já participou de 13 edições do maior torneio do futebol mun-
dial. no Brasil disputará a sua 14ª campanha, a 10ª consecu-
tiva. 
OS DESTAqUES
o segredo do sucesso da espanha se baseia no talento con-

centrado no meio de campo — basta mencionar nomes como 
Xavi, andrés iniesta ou Xabi alonso. apesar disso, os outros 
setores não deixam por menos. a solidez debaixo das traves 
está assegurada tanto por iker casillas como pelas demais 
alternativas oferecidas pelo infalível celeiro de goleiros do 
país. Sergio Ramos e Gerard Piqué se firmaram como os ho-
mens fortes da defesa, que conta ainda com um jordi alba 
cada vez melhor. os gols marcados por ramos e alba em 
partidas recentes foram tão determinantes quanto os do setor 
ofensivo. Quando David Villa e Fernando Torres deixavam a 
seleção na mão, pedro brilhava como centroavante, apoiado 
por Cesc Fàbregas. Vale lembrar ainda os bons serviços de 
Álvaro Negredo, sempre um candidato a figurar no ataque.
TéCniCO: Vicente del Bosque
MELHORES PARTiCiPAçõES EM TORnEiOS DA FiFA: 
Copa do Mundo da FIFA África do Sul 2010 (campeã), Copa 

do Mundo Sub-20 da FIFA Nigéria 1999 (campeã), Torneio 
Olímpico de Futebol Masculino Barcelona 1992 (campeã), 
Torneio Olímpico de Futebol Masculino Sydney 2000 (vice-
-campeã), Torneio Olímpico de Futebol Masculino Antuérpia 
1920 (vice-campeã).
ESTRELAS DO PASSADO: 
Luis suárez, telmo Zarra, Luis arconada, juanito, emilio 

Butragueño, Andoni Zubizarreta e Fernando Hierro.
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grUpo b: CHile | CHile grUpo b: aUstrália | aUstralie

COMO SE CLASSiFiCARAM
após vencer Bolívia e Venezuela fora de casa e con-

quistar 12 dos primeiros 18 pontos disputados nas eli-
minatórias, o chile sofreu três derrotas consecutivas, 
duas delas como anfitrião, diante de Colômbia e Ar-
gentina, e decidiu se desfazer do técnico claudio Bor-
ghi. no seu lugar assumiu o também argentino jorge 
sampaoli, que estreou perdendo para o peru como visi-
tante, mas depois conduziu a equipe à maior sequência 

invicta da sua história na competição. Foram cinco vi-
tórias e um empate, que ajudaram o país a se classificar 
pela primeira vez para uma segunda copa do Mundo 
da FIFA consecutiva. 
PARTiCiPAçõES nA COPA DO MUnDO DA FiFA
com oito participações, o chile divide com o para-

guai a honra de ser o quarto país sul-americano com 
maior experiência na competição máxima do futebol 
mundial. os chilenos tiveram o melhor desempenho 
em 1962, quando jogaram em casa e levaram a me-
dalha de bronze. assim como nas duas participações 
anteriores, voltaram a não passar da fase de grupos em 
1966, 1974 e 1982. Na França 1998 e na África do Sul 
2010, chegaram às oitavas de final, em ambos os casos 
sendo eliminados pelo Brasil.
OS DESTAqUES
os atacantes alexis sánchez e eduardo Vargas, além 

dos meias-atacantes Matías Fernández e Arturo Vidal, 
são as principais figuras de um plantel cheio de talento 
e opções em cada posição. a eles podemos somar os 
experientes claudio Bravo, gary Medel e o palmeiren-
se Jorge Valdivia, bem como jovens de qualidade tais 
como Marcelo Díaz e Jean Beausejour. 
MELHORES PARTiCiPAçõES EM TORnEiOS 

DA FiFA: medalhas de bronze na copa do Mundo da 
FIFA (1962), Copa do Mundo Sub-17 da FIFA (1993), 
Torneio Olímpico de Futebol (2000) e Copa do Mundo 
Sub-20 da FIFA (2007)
ESTRELAS DO PASSADO: 
Leonel Sánchez, Elías Figueroa, Carlos Caszely, Iván 

Zamorano e Marcelo salas

CAMPAnHA nAS ELiMinATóRiAS
Depois de garantir vaga na Copa do Mundo da FIFA 

África do Sul 2010 com duas rodadas de antecedência, a 
austrália começou a sua segunda campanha nas elimina-
tórias da zona asiática com a expectativa de obter mais 
uma classificação tranquila. A caminhada rumo ao Brasil 
2014, porém, foi repleta de sobressaltos para os Socce-
roos, que tiveram de superar alguns tropeços para confir-
marem presença no Mundial. A seleção do técnico Holger 

osieck chegou a ligar o alerta após uma apertada vitória 
de virada sobre a tailândia e uma derrota para omã nas 
rodadas iniciais da primeira fase de grupos, mas acabou 
conseguindo avançar na primeira posição da chave. na 
etapa decisiva, os australianos largaram mal, empatando 
com omã e japão antes de perderem para a jordânia por 
2 a 1. Apesar do susto, os Socceroos reuniram forças para 
reagir no torneio. após uma vitória sobre o iraque, dois 
empates e uma goleada por 4 a 0 sobre a Jordânia, eles fi-
caram muito perto da vaga. na última rodada, contra o ira-
quianos, foi preciso muito sangue frio para esperar joshua 
Kennedy sair do banco e marcar o gol da classificação nos 
instantes finais do jogo.
OS DESTAqUES: com uma média de gols altís-

sima para um meio-campista e grande habilidade no 
jogo aéreo apesar da estatura baixa, Tim Cahill ainda 
é o grande astro da seleção. na defesa, o experiente 
zagueiro e capitão Lucas neill segue sendo um pilar da 
retaguarda. Com dois gols na África do Sul 2010, Brett 
Holman ganhou importância dentro do selecionado e 
hoje se destaca pela versatilidade e pelo toque de bola.
MELHORES PARTiCiPAçõES EM TORnEiOS 

DA FiFA: Copa do Mundo da FIFA 2006 (eliminada 
nas oitavas de final) e Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 
1999 (vice-campeã).
Estrelas do passado: johnny Warren, Mark Viduka e 

Scott Chipperfield.
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grUpo b: Holanda | pays-bas
HiSTóRiCO nAS ELiMinATóRiAS
A Holanda disputou a Copa do Mundo da 

FiFA em 1934 e 1938 e teve de esperar até 1974 
para voltar à competição. Após o Mundial de 
1978, ausentou-se novamente até 1990 e, desde 
então, só não se classificou à primeira edição 
asiática do torneio, em 2002, sendo superada 
por portugueses e irlandeses nas eliminatórias. 
A geração que chegou às quartas de final da 
Euro 2008 garantiu a nona participação holan-
desa com oito vitórias em oito jogos, desembar-
cando na áfrica do Sul com o moral altíssimo.

PARTiCiPAçõES nA 
COPA DO MUnDO DA FiFA
Comandados pelo técnico legendário Rinus 

Michels, craques como Johan Cruyff e Johan 
neeskens levaram a Holanda à decisão do 
Mundial em 1974, perdendo para a anfitriã 
Alemanha de virada. quatro anos mais tarde, 
o “futebol total” idealizado pelo treinador co-
locou a Laranja Mecânica outra vez na final 
contra a Argentina, com derrota por 3 a 1 na 
prorrogação em Buenos Aires. no ano passado, 
os holandeses estiveram a quatro minutos de 
mudarem essa história forçando a disputa de 
pênaltis com a Espanha em Johanesburgo, mas 
Andrés iniesta adiou novamente o sonho de um 
primeiro título holandês.

PRESEnTE
Após a campanha agridoce na áfrica do Sul, 

a base do plantel holandês foi mantida para a 
Euro 2012, embora a campanha ruim na com-
petição tenha precipitado algumas mudanças 
na tentativa de garantir presença no Brasil 
2014. O estilo de jogo também não mudou mui-
to. Embora o futebol-arte das gerações anterio-
res tenha cedido espaço à busca da eficiência e 
do resultado, jogadores como Rafael van der 
Vaart, Wesley Sneijder e Arjen Robben garan-
tem o refinamento do conjunto laranja.

OS DESTAqUES
no papel, a seleção conta com um elenco im-

pressionante sobretudo no setor ofensivo, com 
Robben, Sneijder, Van der Vaart, Klaas-Jan 
Huntelaar, ibrahim Affelay e Dirk Kuyt. Mais 
atrás, o lateral Giovanni van Bronckhorst se 
despediu da equipe nacional, mas Gregory van 
der Wiel e John Heitinga mantiveram a organi-
zação e a solidez da retaguarda holandesa.

MELHORES PARTiCiPAçõES
EM TORnEiOS DA FiFA: 
vice-campeã da Copa do Mundo da FiFA em 

1974, 1978 e 2010; vice-campeã da Copa do 
Mundo de Futsal da FiFA em 1989; terceiro lu-
gar no Torneio Olímpico de Futebol em 1908, 
1912 e 1920; terceiro lugar na Copa do Mundo 
Sub-17 da FiFA 2005
ESTRELAS DO PASSADO: 
Johan Cruyff, Marco van Basten, Dennis Ber-

gkamp, Ruud Gullit 
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grUpo b: gréCia | grèCe grUpo b: Japão | Japon

CLASSiFiCAçãO
a grécia teve uma participação fantástica nas eliminatórias, com uma 

campanha que teria sido suficiente para ficar com a vaga direta em cin-
co dos oito outros grupos da zonal europeia. no grupo g, entretanto, os 
25 pontos conquistados acabaram não sendo suficientes, já que a Bósnia e 
Herzegovina prevaleceu com um melhor saldo de gols. Em dez partidas, os 
gregos conseguiram oito vitórias, cinco delas por 1 a 0, além de um empate 
e uma derrota. Os únicos pontos desperdiçados foram justamente no con-
fronto contra o seu concorrente direto à primeira colocação. depois de um 
empate por 0 a 0 em casa, os campeões europeus de 2004 foram derrotados 
na cidade de Zenica, na Bósnia, por 3 a 1. 
PARTiCiPAçõES nA COPA DO MUnDO DA FiFA
Embora os gregos tenham causado sensação com o título da Euro 2004 

em portugal, o sucesso não foi o mesmo nas duas participações na copa do 
Mundo da FIFA, quando não passaram da fase de grupos. Nos EUA 1994, a 
Grécia sofreu três derrotas, contra Argentina (4 x 0), Bulgária (4 x 0) e Ni-
géria (2 x 0), e voltou para casa sem marcar um gol sequer. Dezesseis anos 
mais tarde, o país conseguiu uma vitória contra a Nigéria (2 x 1), mas foi 
derrotado por Coreia do Sul (2 x 0) e Argentina (2 x 0) e acabou ficando de 
fora das oitavas de final.

PRESEnTE
Ao término da África do Sul 2010, Otto Rehhagel deixou o comando da 

seleção helênica após nove anos no cargo. O português Fernando Santos foi 
o escolhido para ser o seu sucessor. o treinador lusitano fez uma transição 
tranquila. Primeiro levou a Grécia à Eurocopa 2012, quando o país só foi 
eliminado pela poderosa Alemanha nas quartas de final, e agora se classifi-
cou com a seleção grega para a copa do Mundo no Brasil.

CAMPAnHA nAS ELiMinATóRiAS
Ao longo dos dois anos de torneio, o Japão foi progredindo jogo a jogo 

sob o comando do técnico alberto Zaccheroni, que assumiu o cargo após 
a bela campanha do país na Copa do Mundo da FIFA África do Sul 2010. 
Inicialmente, a reformulada seleção nipônica teve dificuldades para assi-
milar a estratégia do italiano e chegou a perder para uzbequistão e coreia 
do Norte antes de confirmar a classificação para a última fase.
Baixada a poeira do processo transitório, a equipe japonesa começou a 

dar liga, liderada por Keisuke Honda e seus fiéis escudeiros Shinji Kaga-
wa e Shinji Okazaki. Com duas vitórias convincentes sobre Omã (3 a 0) 
e Jordânia (6 a 0), os samurais assumiram a liderança isolada do grupo e, 
apesar do empate em 1 a 1 com a austrália, contaram com derrotas de omã 
e Iraque para ficarem muito próximos da vaga.
Um inesperado tropeço por 2 a 1 diante da Jordânia chegou a adiar bre-

vemente a festa da classificação, mas o Japão buscou um empate em 1 a 1 
com os Socceroos e somou o ponto que faltava para confirmar a sua quinta 
participação consecutiva na Copa do Mundo da FIFA.
PARTiCiPAçõES nA COPA DO MUnDO DA FiFA
o país não correspondeu às expectativas ao estrear na copa do Mundo da 

FIFA, perdendo os três jogos da fase de grupos. Já na edição que organizou 
junto com a Coreia do Sul, em 2002, fez história ao vencer uma chave que 
tinha Rússia, Bélgica e Tunísia e avançou às oitavas de final, caindo pelo 
placar mínimo diante de uma turquia que terminou com o terceiro lugar do 
torneio. Na Alemanha 2006, porém, os nipônicos não conseguiram manter 
o ímpeto alcançando diante da própria torcida e deixaram a competição ao 
término da primeira fase com apenas um ponto somado. a redenção veio 
na África do Sul 2010, em que chegaram aos mata-matas deixando para 
trás dinamarca e camarões no grupo e. em seguida, quase surpreende-
ram o paraguai nas oitavas, forçando a decisão por pênaltis depois que o 
empate sem gols persistiu na prorrogação.
OS DESTAqUES: Depois de brilhar na Copa do Mundo da FIFA 2010 e 

na Copa Asiática de Seleções 2011, o meio-campista do CSKA de Moscou 
Keisuke Honda se firmou como o novo líder natural do conjunto nipônico, 
ocupando o vazio deixado por Hidetoshi Nakata e Shunsuke Nakamura. 
No comando de ataque estão Shinji Kagawa e Shinji Okazaki, que foi o 
artilheiro do japão no torneio continental com três gols. distribuindo o 
jogo ao lado de Honda no meio-campo está o especialista em bolas para-
das Yasuhito Endo, enquanto o zagueiro do Schalke 04 Atsuto Uchida é a 
referência da retaguarda.
MELHORES PARTiCiPAçõES EM TORnEiOS DA FiFA: meda-

lhista de bronze no Torneio Olímpico de Futebol Masculino 1968, vice-
-campeão da Copa do Mundo Sub-20 da FIFA 1999, quadrifinalista da 
Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2011, campeão da Copa do Mundo Fe-
minina da FIFA 2011.
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grUpo b: ColUmbia | Colombie grUpo b: Costa do marfim | Côte d’ivoire

COMO SE CLASSiFiCARAM
embora a colômbia tenha somado quatro dos primeiros seis pontos que 

disputou nas eliminatórias, a derrota em casa para a argentina na terceira 
rodada marcou o ponto final do ciclo de Leonel Álvarez à frente da seleção. 
a chegada de josé néstor pekerman foi um divisor de águas na campanha 
colombiana rumo ao Brasil 2014, haja vista o impacto imediato provocado 
pelo treinador argentino. nas seis partidas seguintes, a equipe conquistou cin-
co vitórias, acumulando boa parte dos pontos que garantiriam sua posterior 
classificação. A força da sua torcida em Barranquilla, o equilíbrio entre os 
setores e a contundência do seu estilo de jogo foram os pontos altos da sele-
ção colombiana, que contou com a defesa menos vazada (13 gols) e o terceiro 
melhor ataque (27), assegurando na penúltima rodada o retorno do país à sua 
primeira Copa do Mundo da FIFA desde a França 1998. A segunda colocação 
final foi seu melhor resultado nas eliminatórias desde que o torneio passou a 
ser disputado no formato de pontos corridos.
PARTiCiPAçõES nA COPA DO MUnDO DA FiFA
À exceção do Mundial de 1990, quando a geração dourada de René Higuita 

e Carlos Valderrama parou na seleção de Camarões nas oitavas de final, a 
colômbia não conseguiu superar a fase de grupos em nenhuma das outras 
três participações na Copa do Mundo da FIFA. Sem contar a experiência na 
itália, os cafeteros tiveram seis derrotas, dois empates e apenas uma vitória.  
OS DESTAqUES: Vivendo um excpecional momento na europa, radamel 

Falcao é a principal figura do sistema ofensivo colombiano. O atacante nas-
cido em 1986 e formado no river plate diversos títulos e bateu recordes por 
FC Porto e Atlético de Madrid antes de chegar ao AS Monaco. Junto a ele, 
destacam-se a experiência do zagueiro Mario Yepes, a criatividade do meia 
armador james rodríguez e o faro goleador de teo gutiérrez, um comple-
mento letal para Falcao no ataque.
MELHORES PARTiCiPAçõES EM TORnEiOS DA FiFA: copa do 

Mundo Sub-20 da FIFA 2003 (terceira colocada), Copa do Mundo da FIFA 
Itália 1990 (eliminada nas oitavas de final)
ESTRELAS DO PASSADO: René Higuita, Carlos Valderrama e Faustino Asprilla

A CLASSiFiCAçãO
A Costa do Marfim passou fácil da fase de grupos das eliminatórias afri-

canas, com quatro vitórias em seis partidas. com 15 gols marcados e cin-
co sofridos, os marfinenses só perderam pontos nos dois empates contra o 
Marrocos. Mas o playoff foi bem mais complicado, pois o adversário foi um 
Senegal em boa fase. No jogo de volta, a equipe senegalesa esteve a um gol 
de se classificar pelo saldo agregado, mas Salomon Kalou sacramentou o 
empate e carimbou o passaporte da Costa do Marfim para a sua terceira Copa 
do Mundo consecutiva.
PARTiCiPAçõES nA COPA DO MUnDO DA FiFA
Embora a Costa do Marfim nunca tenha conseguido passar da fase de gru-

pos de uma Copa do Mundo da FIFA, há de se reconhecer que o sorteio das 
chaves jamais colaborou com as pretensões do país. Na primeira participação, 
em 2006, os marfinenses caíram no complicado Grupo C ao lado de Argen-
tina, Holanda e Sérvia e Montenegro. Ainda assim, terminaram em terceiro 
lugar, exatamente como quatro anos depois, na África do sul, onde cruzaram 
com Brasil, portugal e coreia do norte.
OS DESTAqUES
Não há dúvida de que os marfinenses têm os melhores destaques individuais 

da África. no ataque, didier drogba e salomon Kalou seguem formando 
uma dupla endiabrada. Didier Zokora e Yaya Touré são os responsáveis pelas 
roubadas de bola, enquanto o arisco Gervinho arma as jogadas, tanto pela 
esquerda como pela direita. para completar, emmanuel eboué e Kolo touré 
se valem da sua experiência para fechar os espaços atrás.
MELHORES PARTiCiPAçõES EM TORnEiOS DA FiFA: primeira 

fase da Copa do Mundo da FIFA em 2006 e 2010 e quarto lugar na Copa das 
Confederações da FIFA 1992

ASTROS DO PASSADO: Laurent Pokou, Youssouf Fofana e Joël Tiéhi
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liga dos Campeões
sábado 24 maio 2014 - 14H45: real madrid vs atlétiCo madrid

benfiCa, Uma époCa
a roçar a perfeição
O Benfica concretizou no domin-

go uma época a roçar a perfei-
ção, com um inédito pleno nacional 
(i Liga, Taça de Portugal e Taça da 
Liga) e juntar à presença na final da 
Liga Europa. 
uma arbitragem muito infeliz do ale-

mão Felix Brych, em Turim, terá im-
pedido o pleno, o quatro em quatro, 
de uma equipa que jorge jesus soube 
reinventar, reerguer, após o pesadelo 
vivido no final da época passada. Ain-
da assim, e tirando, naturalmente, as 
duas temporadas que acabaram com 
os títulos europeus, arrebatados em 
finais contra FC Barcelona (1960/61) 
e Real Madrid (1961/62), esta foi a 
época mais conseguida da história do 
Benfica. Em termos de troféus, foi ape-
nas a segunda vez que os “encarnados” 
arrebataram três: só tinha acontecido 
há 33 anos, em 1980/81, quando os 
comandados do húngaro Lajos Baroti 
venceram campeonato, taça de por-
tugal e supertaça. a formação da Luz 
nunca tinha, porém, disputado 57 jogos 
ou conquistado 42 triunfos, sendo que 
só perdeu cinco jogos, mas apenas dois 
com consequências graves, os que cus-
taram o adeus ao sonho de jogar a final 
da “champions” em casa. Mais do que 
o ataque, que concretizou 101 golos, o 
maior segredo da versão 2013/14 do 
Benfica foi a consistência defensiva (35 
sofridos), sobretudo desde que o “miú-

do” oblak substituiu artur na baliza. o 
guarda-redes esloveno, de apenas 21 
anos, sofreu míseros seis golos em 26 
jogos disputados em todas as provas e 
um total de 2.281 minutos, enquanto o 
brasileiro foi batido 26 vezes, em 30 
encontros (2.639 minutos). Em termos 
individuais, os destaques foram muitos, 
da magia dos extremos gaitan e Ma-
rkovic à solidez dos centrais Luisão e 
garay, passando pela “omnipresença” 
de Enzo Perez, os golos da dupla Lima/
rodrigo, e, sobretudo, uma rotação que 
permitiu que a equipa aguentasse até fi-
nal. na defesa, a equipa ganhou com 
oblak em vez de artur, mas o “todo” 
também esteve melhor, coletivamente, 
na parte final da época, o que benefi-
ciou o esloveno, que, em alguns jogos, 
pouco ou nada teve de fazer, tal a eficá-
cia à sua frente. Os centrais Luisão (49 
jogos e seis golos) e Garay (49 e oito) 
formaram uma dupla notável, bem se-
cundados por Maxi Pereira (42), à di-
reita, e Siqueira (33 e um), o melhor 
à esquerda depois de Fábio Coentrão. 
André Almeida (27), Sílvio (21) e Jar-
del (14) cumpriram sempre. No meio 
campo, Enzo Perez (47 jogos e cinco 
golos) foi a grande referência, pelo 
que fez defensivamente e como “8” e 
muitas vezes como “10”, sobretudo de-
pois da saída do “gigante” Matic (22 e 
três), que teve, ainda assim, em Fejsa 
(27) um substituto diferente, mas à al-

tura. Ruben Amorim (37) foi também 
muito importante, provando que nunca 
devia ter saído, bem como, a espaços, 
André Gomes (23), o miúdo que elimi-

nou o FC Porto da Taça de Portugal, 
nas meias-finais, com um dos melho-
res golos do ano. Quanto aos jogado-
res mais ofensivos, Gaitan (43 jogos e 
sete golos) e Markovic (49 e sete), que 
nunca se esqueceram de defender, ti-
veram momentos brilhantes, para mais 
tarde recordar, nomeadamente golos 
de antologia, daqueles difíceis de des-
crever por palavras. só vendo. a grave 

lesão de Salvio (22 jogos e dois golos), 
que perdeu mais de metade da época, 
obrigou-os a jogar mais do que seria 
desejável, mas outros jogadores “avan-

çaram”, nomeadamente Sulejmani (26 
e três) e ao contrário de Djuricic (22), a 
grande deceção da temporada, embora 
a prometer mais. em matéria de pontas 
de lança, Lima (51 jogos e 21 golos) e 
Rodrigo (43 e 18) fizeram “esquecer” 
Cardozo (32 e 11), que foi importante 
na primeira fase da época, brilhante na 
taça com um “hat-trick” ao sporting, 
mas “desapareceu” pós lesão.
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mAjor LeAgue Soccer (uSA)

P Equipa J V E D GM  GS P

1-NE Revolution 11 6 2 3 19 13 20
2-Sporting KC 11 5 2 4 16 10 17
3-Houston Dynamo 12 5 2 5 16 19 17
4-DC United 10 4 3 3 14 12 15
5-NY Red Bulls 12 3 5 4 18 19 14
6-Columbus Crew 11 3 4 4 13 14 13
7-Toronto FC 8 4 0 4 9 9 12
8-Chicago Fire 10 2 6 2 19 19 12
9-Philadelphia U. 13 2 5 6 15 20 11
10-Impact Montréal  10 1 4 5 8 18 7

grupo eSte

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Seattle Sounders 12 8 1 3 23 19 25
2-Real Salt Lake 11 6 5 0 23 13 23
3-FC Dallas 12 5 2 5 21 20 17
4-Vancouver W. 10 4 4 2 16 12 16
5-Colorado Rapids 11 4 3 4 12 14 15
6-SJ Earthquakes 10 2 4 4 10 12 10
7-Chivas USA 11 2 4 5 13 20 10
8-Portland Timbers 11 1 7 3 16 19 10
9-LA Galaxy 8 2 3 3 8 7 9

grupo oeSte

 p J v E D
1-manchester city 86 38 27 5 6
2-liverpool 84 38 26 6 6
3-Chelsea 82 38 25 7 6
4-Arsenal 79 38 24 7 7
5-Everton 72 38 21 9 8
6-Tottenham 69 38 21 6 11
7-Manchester United 64 38 19 7
8-Southampton 56 38 15 11 12
9-Stoke City 50 38 13 1 1  
10-Newcastle 49 38 15 4 19
11-Crystal Palace 45 38 13 6 19
12-Swansea City 42 38 11 9 18
13-West Ham 40 38 11 7 20
14-Sunderland 38 38 10 8 20
15-Aston Villa 38 38 10 8 20
16-Hull City 37 38 10 7 21
17-West Bromwich 36 38 7 15 16
18-Norwich City 33 38 8 9 21 
19-Fulham 32 38 9 5 24
20-Cardiff City 30 38 7 9 22

Inglaterra
PremIer league

cAmpeonAtoS europeuS - cLASSificAção

 p J v E D
1-Atlético madrid 90 38 28 6 4
2-barcelona 87 38 27 6 5
3-Real Madrid 87 38 27 6 5
4-Athletic 70 38 20 10 8
5-Sevilla 63 38 18 9 11
6-Villarreal 59 38 17 8 13
7-Real Sociedad 59 38 16 11 11
8-Valencia 49 38 13 10 15
9-Celta de Vigo 49 38 14 7 17
10-Levante 48 38 12 12 14
11-Málaga 45 38 12 9 17
12-Rayo Vallecano 43 38 13 4 21
13-Getafe 42 38 11 9 18
14-Espanyol 42 38 11 9 18
15-Granada 41 38 12 5 21
16-Elche 40 38 9 13 16
17-Almería 40 38 11 7 20
18-Osasuna 39 38 10 9 19
19-Valladolid 36 38 7 15 16
20-Real Betis 25 38 6 7 25

esPanha
lIga BBVa

 p J v E D
1-paris sg 89 38 27 8 3
2-monaco 80 38 23 11 4
3-Lille 71 38 20 11 7
4-Saint-Étienne 69 38 20 9 9
5-Lyon 61 38 17 10 11
6-Marseille 60 38 16 12 10
7-Bordeaux 53 38 13 14 11
8-Lorient 49 38 13 10 15
9-Toulouse 49 38 12 13 13
10-Bastia 49 38 13 10 15
11-Stade de Reims 48 38 12 12 14
12-Rennes 46 38 11 13 14
13-Nantes 46 38 12 10 16
14-Évian TG 44 38 11 11 16
15-Montpellier 42 38 8 18 12
16-Guingamp 42 38 11 9 18
17-Nice 42 38 12 6 20
18-Sochaux 40 38 10 10 18
19-Valenciennes 29 38 7 8 23
20-AC Ajaccio 23 38 4 11 23

França
lIgue 1

 p J v E D
1-Juventus 102 38 33 3 2
2-roma 85 38 26 7 5
3-Napoli 78 38 23 9 6
4-Fiorentina 65 38 19 8 11
5-Internazionale 60 38 15 15 8
6-Parma 58 38 15 13 10
7-Milan 57 38 16 9 13
8-Torino 57 38 15 12 11
9-Lazio 56 38 15 11 12
10-Hellas Verona 54 38 16 6 16
11-Atalanta 50 38 15 5 18
12-Sampdoria 45 38 12 9 17
13-Udinese 44 38 12 8 18
14-Genoa 44 38 11 11 16
15-Cagliari 39 38 9 12 17
16-Chievo 36 38 10 6 22
17-Sassuolo 34 38 9 7 22
18-Catania 32 38 8 8 22
19-Bologna 29 38 5 14 19
20-Livorno 25 38 6 7 25

ItálIa
serIe a

 p J v E D
1-b. münchen 90 34 29 3 2
2-b. Dortmund 71 34 22 5 7
3-Schalke 04 64 34 19 7 8
4-B. Leverkusen 61 34 19 4 11
5-VfL Wolfsburg 60 34 18 6 10
6-B. M’gladbach 55 34 16 7 11
7-FSV Mainz 05 53 34 16 5 13
8-FC Augsburg 52 34 15 7 12
9-TSG 1899 44 34 11 11 12
10-Hannover 96 42 34 12 6 16
11-Hertha BSC 41 34 11 8 15
12-Werder Bremen 39 34 10 9 15
13-E. Frankfurt 36 34 9 9 16
14-SC Freiburg 36 34 9 9 16
15-VfB Stuttgart 32 34 8 8 18
16-Hamburger SV 27 34 7 6 21
17-FC Nürnberg 26 34 5 11 18
18-E. Braunschweig 25 34 6 7 21

alemanha
BundeslIga

benfiCa ConQUista
25ª taça de portUgal
O Benfica conquistou a sua 25ª Taça de Portugal 

ao vencer, este domingo, o rio ave, com um 
golo solitário de Nico Gaitán, aos 20 minutos. Os 
encarnados são assim o primeiro clube a conquitar 
campeonato, taça da Liga e taça de portugal na mes-

ma época. No primeiro tempo, o Benfica acabou por 
controlar os acontecimentos, em parte devido a uma 
postura mais retraída do rio ave em relação ao que 
foi a final da Taça da Liga. 
ainda assim, os encarnados nunca impuseram um 

ritmo muito forte ao encontro, provavelmente devido 
ao cansaço da maior parte dos jogadores pela final da 
Liga europa. desta forma, o golo de gaítan, à passa-
gem do minuto vinte, apareceu de forma natural. no 
segundo tempo, o rio ave apresentou outra postura, 

mais pressionante e atacante. uma bola ao poste, ou-
tra ao lado e duas grandes defesas de oblak foram 
segurando a vantagem mínima para um Benfica cada 
vez mais recuado. O apito final chegou com o Benfi-
ca a ter um maior controlo.

espanHa: atlétiCo de madrid
Campeão 18 anos de depois

prémio Cr7 volta a ser 
melHor marCador de
espanHa

Cristiano ronaldo, 
com 31 golos pelo 

real Madrid, sagrou-se 
pela segunda vez me-
lhor marcador da liga 
espanhola de futebol, 
que terminou hoje com 
a vitória do atlético de 
Madrid. com os 31 go-
los esta temporada só no 
campeonato, cristiano 
ronaldo está bem lança-

do para conquistar a terceira bota de ouro da carreira, 
em parceria com o uruguaio Luis suarez, que tam-
bém marcou 31 golos pelos ingleses do Liverpool. 
Se confirmar o troféu ganho em 2007/2008, ainda ao 
serviço do Manchester United, e 2010/2011, Ronaldo 
igualará Messi como único jogador a “calçar” a bota 
de ouro por três vezes. Eusébio (1967/68, no primei-
ro ano em que foi atribuída, e 1972/73) e Fernando 
Gomes (1982/83 e 1984/85) são os outros dois portu-
gueses a figurar no historial deste troféu que premeia 
melhor goleador da europa. nas contas de espanha, e 
apesar de ter falhado o jogo da última jornada, frente 
ao Espanyol (3-1 para os madrilenos), Ronaldo, que 
se ressentiu de uma lesão muscular durante o aqueci-
mento, manteve a vantagem sobre Lionel Messi (28) 
e Diego Costa (27). O argentino, que tinha ganho o 
troféu nas duas últimas temporadas, ficou em “bran-
co” no empate de hoje do FC Barcelona com o Atléti-
co de Madrid, por 1-1. Diego Costa foi titular no jogo 
dque consagrou os “colchoneros”, mas teve de sair 
aos 13 minutos, devido a lesão.

O empate a uma bola chegou para que o atlético 
de Madrid fizesse historia em Camp Nou. O clu-

be onde alinha tiago sagrou-se campeão espanhol. 
o último título tinha sido há 18 anos. godín foi o 
homem do dia. 
O jogador do Atlético de Madrid marcou o golo que 

valeu o empate à equipa madrilena e trouxe o título 
de campeão que fugia já desde a temporada 95/96. 
A jogar em Camp Nou, o Barcelona não conseguiu 

segurar a vantagem logo na primeira parte e acabou 
por ‘entregar’ o campeonato ao atlético, que acaba o 
campeonato em primeiro lugar 18 anos depois. ale-
xis Sanchéz, aos 34 minutos, adiantou o FC Barcelo-
na, mas godín empatou aos 49. 
Logo após o final do jogo os adeptos do Barce-

lona aplaudiram os novos campeões espanhóis, 
mesmo tendo perdido o título em casa.
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