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Congresso

do

Partido Liberal

No discurso final Philippe Couillard, que já tinha sido eleito com 58,5% dos votos e tomado posse como Chefe do
Partido Liberal no congresso realizado no dia 17 de Março, reiterou o potencial do seu partido para o fortalecimento
do Québec, como um imenso lugar de oportunidades e com os olhos postos num caminho diferente para voltar a
crescer. Pág. 7
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Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831

Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
20 DE Março
03:00 Bom Dia Portugal
06:00 Praça da Alegria
09:00	Jornal da Tarde
10:16 Zig Zag
	JARDIM DA CELESTE
Ema e Gui
10:54 Big Bang - Isto É Ciência
11:15 Portugal no Coração
14:00 Portugal em Direto
15:01	República do Saber
15:17	Rebelde Way
16:00 Telejornal + 360º
17:00	De CarasDireto
17:33 Portugueses Pelo Mundo
Belgrado
18:13 Correspondentes
18:36	AntiCrise
18:57 O Preço Certo
19:48 Ler +, Ler Melhor
20:00 24 Horas
21:00 Baía das Mulheres
21:51 Telejornal Madeira
22:27 Telejornal - Açores
22:59 Portugal Aqui Tão Perto
23:58	Não Me Sai da Cabeça
00:26 Em Reportagem
00:52 24 Horas
01:23	Inesquecível
02:50 Ler +, Ler Melhor
QUINTA-FEIRA
21 DE Março
03:00 Bom Dia Portugal
06:00 Praça da Alegria
09:00	Jornal da Tarde
10:15 Zig Zag
	JARDIM DA CELESTE
10:45	Acto
11:15 Portugal no Coração
13:30 Futebol:
	Seleção Nacional (Sub 21)
Portugal x Suécia
15:30	Rebelde Way
16:00 Telejornal + 360ºDireto
17:00 Linha da Frente
17:30 Os Compadres
18:15 Portugal Selvagem
18:45	AntiCrise
19:15 O Preço Certo
20:00 24 HorasDireto
21:00 Baía das Mulheres
21:45 Telejornal Madeira
22:15 Telejornal - Açores
22:45 Portugal Aqui Tão Perto
120 Anos do Nascimento
de Almada Negreiros
23:45 Portugal de...
	Joana Vasconcelos
00:30 O Nosso Tempo
01:00 24 Horas
01:30 Grandes
	Quadros Portugueses
02:00 Percursos
SEXTA-FEIRA
22 DE Março__
03:00 Bom Dia Portugal
06:00 Praça da Alegria
08:00	Jornal da Tarde
10:00 Zig Zag
	JARDIM DA CELESTE
10:45	Acto
11:15 Portugal no Coração
14:00 Portugal em Direto
15:00 Ler +, Ler Melhor
15:15	Rebelde Way
16:00 Telejornal + 360ºDireto
17:00	Sexta às 9Direto
17:30 VIVA A MÚSICA
	Musicalbi
18:15	Não Me Sai da Cabeça
18:45	AntiCrise
19:15 O Preço Certo
20:00 24 HorasDireto
21:00 Baía das Mulheres
21:45 Telejornal Madeira
22:15 Telejornal - Açores
22:45 Portugal Aqui Tão Perto
	Jogos de Tabuleiro
em Portugal
23:45 Estado de Graça
00:30 Portugal Selvagem
01:00 24 Horas
01:30	Sexta às 9
02:00 Tesouros Fósseis
da Ilha Amarela
02:30 Palácios de Portugal
Palácio Belmonte
SÁBADO
23 DE Março
03:00	África 7 Dias
03:30 Portugueses
	Sem Fronteiras
04:00 Bom Dia Portugal
05:00 Zig Zag
06:00 Consigo
06:30 Triângulo Jota
07:30 Conta-me História
08:15	UM LUGAR PARA VIVER
09:00	Jornal da TardeDireto
10:15 Zig Zag
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	JARDIM DA CELESTE
10:45 Eureka!
11:15 Podium
BootCamp
12:15 Os Compadres
13:00	Atlântida (Madeira)
14:30 Construtores de Impérios
15:00	Maternidade
16:00 TelejornalDireto
17:15 Feitos ao Bife
18:30 VITORINO - 35 ANOS
	A SEMEAR SALSA
	AO REGUINHO
19:30 Palácios de Portugal
Palácio de Belmonte
20:00 24 HorasDireto
21:00 Hotel 5 Estrelas
Com Amigos Destes
21:45 Telejornal Madeira
22:15 Telejornal - Açores
22:45	Depois do Adeus
23:45 Herman 2013
00:45 Cidades 4.0
01:01 24 Horas
01:30 Linha da Frente
02:00	SÃO TOMÉ:
	MÁSCARAS E MITOS
DOMINGO
24 DE Março
03:00	Áfric@global
03:30	Só Energia
04:00 Bom Dia Portugal
05:00	Missa do
	Domingo de Ramos
06:00	Atletismo
07:15 Futsal
08:00Habitat
09:00	Jornal da Tarde
10:15 Zig Zag
	ARDIM DA CELESTE
10:45 Portugal Selvagem
11:15	Aqui Portugal
14:30 Grandes
	Quadros Portugueses
15:00 Poplusa
16:00 TelejornalDireto
17:00 Estado de Graça
17:45 Cuidado com a Língua!
18:00 Trio d´AtaqueDireto
20:00 24 HorasDireto
21:00 Os Compadres
21:45 Telejornal Madeira
22:15 Telejornal - Açores
22:45 Feitos ao Bife
00:00	AntiCrise
01:00 24 Horas
01:30 Construtores de Impérios
02:00 VIVA A MÚSICA
SEGUNDA-FEIRA
25 DE Março
03:00 Bom Dia Portugal
06:00 Praça da Alegria
09:00	Jornal da Tarde
10:15 Zig Zag
	JARDIM DA CELESTE
10:45	Acto
11:15 Portugal no Coração
14:00 Portugal em Direto
15:00 Ler +, Ler Melhor
15:15	Rebelde Way
16:00 Telejornal + 360º
17:00 Termómetro Político
17:30 Planeta Música
18:45	AntiCrise
19:15 O Preço Certo
20:00 24 HorasDireto
21:00 Baía das Mulheres
21:45 Telejornal Madeira
22:15 Telejornal - Açores
22:45 Prós e Contras
01:00 24 Horas
01:30 Correspondentes
02:00	ROMEIROS - PASSOS
PARA A REMISSÃO
TERÇA-FEIRA
26 DE Março
03:00 Bom Dia Portugal
06:00 Praça da Alegria
09:00	Jornal da Tarde
10:15 Zig Zag
	JARDIM DA CELESTE
10:45 Portugal no Coração
13:00 Programa a designar
15:00 Ler +, Ler Melhor
15:15	Rebelde Way
16:00 Telejornal + 360ºDireto
17:00 O Nosso Tempo
17:30 Hotel 5 Estrelas
18:15 Biosfera
18:45	AntiCrise
19:15 O Preço Certo
20:00 24 HorasDireto
21:00 Baía das Mulheres
21:45 Telejornal Madeira
22:15 Telejornal - Açores
22:45 Portugal Sempre Ligado
01:00 24 Horas
01:30 Estranha Forma de Vida
02:00 Economix

Agenda

comunitária

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

Romaria

de

2013

Informa-se a Comunidade Portuguesa que se quiser participar na romaria do dia 29 de março de
2013, devem telefonar para um dos responsáveis: Mestre dos Romeiros: Duarte Amaral (450)
625-7053 ou o contra Mestre : Luís Melo (514) 844-4351.

Sessão

de informação sobre
residência e suas implicações

O Consulado – Geral de Portugal em Montreal informa que vai promover uma sessão de esclarecimento sobre a residência e suas implicações a nível de tributação e acesso à rede pública de
saúde, nomeadamente: Conceito de residência; Residência e a Convenção para Evitar a Dupla
Tributação e a Evasão Fiscal entre Portugal e o Canadá; Residência e o Ajuste Complementar
em Matéria de Segurança Social entre Portugal e o Québec; Outras implicações de residência
desactualizada. A sessão terá lugar, quarta-feira, 27 de Março de 2013, pelas 19h00 no Centro
Comunitário Santa Cruz (60, rue Rachel Ouest, Montreal, Québec). Esta sessão de informação
insere-se na iniciativa “Consulado Aberto”, instituída por este Consulado Geral, cujo objectivo é
aproximar os serviços consulares da comunidade que serve, mantendo-a informada sobre os
vários actos consulares e outros processos de especial interesse para os portugueses residentes
no estrangeiro.

Sessão

.
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Fondateurs
Elísio de Oliveira
José Simões Silvestre
Hebdomadaire | Semanário
25 avril/Abril 1961
4231-B, Boul .St-Laurent,
Québec, Canada, H2W 1Z4
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Sans frais: 1-866-684-1813
Fax: 514.284.6150
admin@avozdeportugal.com
www.avozdp.com
ADMINISTRAÇÃO

de informação

O CASCM convida as pessoas interessadas a uma sessão de informação na sexta-feira, 22 de março das 13h30 às 16h30, sobre o sistema escolar no Quebeque, a ajuda financeira para os estudos
e a avaliação comparativa dos estudos feitos fora do Quebeque. Inscrição no: 514-842-8045, ou
nsuciu.cascm@bellnet.ca ou www.cascmontreal.ca. A sessão desenrolar-se-á em francês.

Président et Éditeur
Eduino Martins

Lançamento

Directeur
Manuel de Sequeira Rodrigues

do seu primeiro

CD

Directeur administratif
Tony Saragoça

A Filarmónica do Divino Espirito Santo Laval vai fazer o lançamento do seu primeiro CD no domingo 24 de março às 15h na Casa dos Açores do Quebeque. O lançamento é para a média e
amigos que queiram participar.

Secrétaire administrative
Elisa Rodrigues

Domingo

de

Noite

Gala Homenagem

Rédacteur en chef
Mário Carvalho
Rédacteur adjoint
Antero Branco
Révision
Natércia Rodrigues
Design graphique
Sylvio Martins

Páscoa

O Clube Portugal de Montreal organiza um almoço para a Páscoa no domingo 31 de março a
partir das 13 horas na sua sede. Haverá muita música variada para todos. Para mais informações
ou reservas, contatar: 514-844-1406.

de

às

Mulheres

A Associação da Mulher Portuguesa do Canadá em colaboração com a Associação Portuguesa
de Notre Dame de Fátima em Laval organiza uma Noite de Gala em Homenagem às Mulheres
Portuguesas. Esta festa será também uma Angariação de Fundos para ajudar uma Mulher em
necessidade no dia 20 de Abril 2013 pelas 19h00. Para mais informações: Francisca Reis 514983-7837, Lina Pereira 514-296-4597, Diane Borges 514-662-5271, Susy Borges 514-575-7926.

Horóscopo

Maria Helena Martins

Carneiro: Carta da Semana: Valete
de Paus, que significa Amigo, Notícias
Inesperadas. Amor: Poderá receber a
visita inesperada de um amigo de longa data. Receba-o de braços abertos.
Saúde: O seu organismo poderá andar desregulado. Esteja atento às suas indicações. Dinheiro: Possibilidade de ganhar lucros inesperados.
Seja audaz e faça um excelente investimento.
Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

Balança: Carta da Semana: 4 de
Espadas, que significa Inquietação,
agitação. Amor: Ponha as cartas na
mesa, evite esconder a verdade. Seja
o mais honesto possível com a sua
cara-metade. Saúde: Aja em consciência e não
cometa excessos que o seu organismo não suporta. Dinheiro: Ouça os conselhos da pessoa
com quem divide as tarefas diárias. Números
da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

Touro: Carta da Semana: Rei de
Paus, que significa Força, Coragem
e Justiça. Amor: Opte por atitudes de
compreensão e tolerância para com os
seus filhos. Saúde: Poderá sentir-se um
pouco cansado e sem energia. Melhore a sua alimentação. Dinheiro: Aposte na sua competência,
pois poderá ser recompensado da forma como
merece. Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

Escorpião: Carta da Semana: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de
Vida. Amor: Aposte nos seus sentimentos
e poderá tomar uma decisão importante.
Saúde: A sua capacidade de recuperação
de energias será notória. Esqueça o passado e viva
o presente, o passado passou, aceite-o! Dinheiro:
Esforce-se por conseguir atingir os seus objetivos
profissionais. Seja audaz e perseverante. Números
da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

Gémeos: Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade,
Reflexão. Amor: A sua vida afetiva poderá não estar a ter os contornos que
planeou. Procure não perder a calma
e invista na sua felicidade. Trate-se com amor!
Saúde: Não abuse dos alimentos que sabe que
prejudicam o seu estômago. Dinheiro: Prevê-se uma semana extremamente positiva.
Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47
Caranguejo: Carta da Semana: 9
de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Tome
consciência dos seus atos, pois estes
poderão estar a contribuir negativamente para a sua relação. Saúde: Evite situações que
possam provocar uma alteração do seu sistema
nervoso. Cuidar da sua saúde não é uma questão de querer. É um dever. Dinheiro: Modere as
palavras e pense bem antes de falar. Uma atitude
irrefletida pode aborrecer um superior hierárquico. Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42
Leão: Carta da Semana: 6 de Ouros,
que significa Generosidade. Amor: A
sua cara-metade não merece ser tratada com indiferença. Pense um pouco
melhor na sua forma de agir. Saúde: As
tensões acumuladas podem fazer com que se
sinta cansado e desmotivado. Dinheiro: Atenção,
a sua qualidade profissional poderá estar a ser
testada. Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48
Virgem: Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso. Amor: O
amor estará abençoado. Aproveite ao
máximo este momento de comunhão.
Saúde: O trabalho não é tudo! Descanse mais e pense seriamente na sua saúde.
Dinheiro: Aja de forma ponderada, não coloque
em risco a sua estabilidade financeira. Pense
bem antes de gastar indevidamente.
Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

Sagitário: Carta da Semana: A
Roda da Fortuna, que significa Sorte,
Acontecimentos Inesperados. Amor:
Ponha o seu orgulho de lado e vá à
procura da felicidade. Saúde: Lembre-se que fumar não faz mal apenas a si. Dinheiro:
Aposte nos seus projetos pessoais. Seja inovador e arrojado. Poderá ter ótimas surpresas. Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42
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Membre officiel

Capricórnio: Carta da Semana: A
Lua, que significa Falsas Ilusões. Amor:
Uma velha lembrança poderá pairar na
sua mente. Procure ter uma vida de paz
e amor. Saúde: Nesta área não terá muitas razões para ficar preocupado, o que não significa que deixe de ter os cuidados mínimos. Dinheiro: Utilize a sua capacidade de organização para
sugerir algumas mudanças no seu departamento.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25
Aquário: Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade. Amor:
Não se dedique apenas à sua vida
profissional, dê mais atenção à pessoa que ama. Saúde: Liberte o stress
que tem acumulado dentro de si. Dinheiro:
Património protegido. Continue a adotar uma
postura de contenção. Será bastante positivo
para si. Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44
Peixes: Carta da Semana: 8 de Copas,
que significa Concretização, Felicidade.
Amor: Aja menos com a razão e mais
com o coração. Assim, evitará conflitos
desnecessários com a pessoa que ama.
Saúde: Seja mais moderado e dê mais valor ao
seu bem-estar. Se seguir em frente e fizer o que
tem de ser feito, todos acabarão por aplaudi-lo!
Dinheiro: Esteja muito atento ao que se passa ao
seu redor, pois algum colega pode não ser tão sincero quanto aparenta.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

Courrier de deuxième classe;
Numéro de contrat: 1001787.
Dépôts legaux à la Bibliothèque
nationale du Québec et à la
Bibliothèque nationale du
Canada.
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Portugal no Québec
60 Anos
A Tradição como Matriz

Determinante foi Arlindo Vieira, participante nos
projectos, como chefe de gabinete de Godin e que em
simultâneo fomentou um diálogo entre ambos. Creio
que isto só é possível quando os projectos correspondem ao que deles esperam: os portugueses no Québec, estamos a falar de um território, que habitamos
longe de Portugal e de uma matriz cultural que todos
levamos cá dentro para sempre e receber um espaço
que ajuda a melhorar a vida de presença vivida e concretizado por pessoas de todas as idades, convicções
políticas e culturais, que encontraram alguma coisa
de um sonho por todos partilhado, merece o destaque. E que é prova que, com todos unidos no essencial o sonho da presença cultural portuguesa se mantém realizável. Arlindo Vieira bateu-se pela nossa
cultura, que documentam o país e suas gentes. Não
podemos esquecer o deputado federal David Berger,
porque o seu diálogo com o poder governamental foi
complementar para os resultados positivos, porque
havia e há muitos filtros, requisitos que os projectos
têm de cumprir.
Também tivemos Paul Martin primeiro ministro do
Canadá e que numa linha de acção, manteve uma relação amiga com a comunidade portuguesa no Québec. Graças á sua intervenção tivemos a abolição dos
vistos, para os portugueses visitarem o Canadá, num
caminho libre. Participou numa reunião, que teve
lugar na Associação Portuguesa de LaSalle, com o
Director do Jornal a Voz de Portugal e proprietário
da agência de viagens Lisboa, Armando Barqueiro e
Manuel Rodrigues presidente da Confederação dos

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.os50anos.com

A nossa gente de 1963-2013
75 Napoléon | Montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

No Québec, quanto mais diferente é um povo,
melhor entendo o nosso, daí a importância de sublinhar o trabalho terminado de um tempo português e neste espaço temporal acrescentar uma
grande homenagem a todos os que trabalharam
com paixão. A tradição e a modernidade coexistem é um visionarismo imposto pela sobrevivência.

Trabalhamos forte para
limitar as suas despesas
O pacote inteligente
tudo num
Um mês
gratuito*

v

Grande Amigo, influente e estimado, merece ser
homenageado. O Centro Santa Cruz, Oriental, Laval, Filarmónica Portuguesa de Montréal, Grupo
Folclórico Cana Verde e Hull, todos beneficiaram de
ajudas financeiras importantes. A Associação Portuguesa do Canadá teve 40 mil dólares aprovados por
Godin, para a reabilitação da sede e o pedido oficial
nunca foi apresentado pela Direcção da Associação.
O Centro Santa Cruz com a intervenção financeira
inicial do Ministro Godin, abriu caminho para o subsídio do Governo federal e confiança no grande projecto social por parte da nossa comunidade, o Centro
é hoje um importante ponto de encontro, de actividades culturais, escola, Igreja e lar.

ento
com entendim
Fido de 2 anos

por mês

1

Chamadas ilimitadas em todo o Canadá2
(sem taxas nas chamadas interurbanas)

v

ergulhar na história por dentro da portugalidade e nas relações tecidas pelos portugueses no Québec. Na claridade dos factos, Gerard
Godin Poeta, Jornalista e Ministro foi decisivo
na transformação das instituições portuguesas
locais, com visitas frequentes às colectividades e
apoio financeiro à acção colectiva da comunidade,
que foi além dos programas do governo.

Mensagens texto, imagem
e vídeo ilimitadas3
(Canadá e internacional)

v

M

O que tenho encontrado entre Portugal e Québec,
é entusiasmo e desejo de fazer bem. Por ocasião das
comemorações dos 60 anos, o Jornal A Voz de Portugal oferece uma amostra das realizações, que o imaginário dos portugueses decidira. Tudo isto e muito
mais vai chegar na próxima semana.

1Go de dados4

v

Manuel de Sequeira Rodrigues

Organismos Portugueses do Québec, onde foi conseguido o seu apoio oficial para que a TAP, não abandona-se as ligações aéreas entre Portugal e o Québec.
A sua participação foi essencial nas áreas comerciais
e políticas.
A vereadora na Camara de Montréal, Isabel dos
Santos utilizou a arquitetura como arte, como complementaridade de realizações, através dos bancos,
que pela sua natureza de granito e com os expoentes
da nossa literatura, na qualidade do espaço público
que os ordena no Boul. St. Laurent, concentram a
atenção das pessoas na cidade que ganha dimensão
cultural. O espaçamento entre os bancos que servem
as pessoas é a exaltação do valor formativo e de humanismo universalista.

Voice mail5 e visualizador6
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O Novo Papa é o
argentino Jorge Bergoglio
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Gira

o

Mundo

Presidente do Brasil afirma esperar
que Papa Francisco compreenda opções
A presidente do Brasil disse, no Vaticano, esperar
que o papa Francisco compreenda as diferenças
opções adotadas pelas pessoas, noticiou a Agência Brasil. ...
Observatório calcula mais de 6800
mulheres e crianças mortas
na guerra civil na Síria
Mais de 6800 mulheres e crianças morreram em
dois anos de guerra civil na Síria, declarou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH),
que estima que o conflito tenha provocado cerca
de 59 mil mortos....
Clube argentino
rende tributo ao Papa
Na Argentina, o San Lorenzo de Almagro homenageou o Papa Francisco. Assim que foi eleito,
soube-se que o cardeal Jorge Bergoglio era adepto de futebol. E em particular da equipa do San
Lorenzo...
Empresário português
assassinado em Caracas
Um empresário português de 59 anos, proprietário
de uma padaria na localidade de Los dos Caminos, foi assassinado em Caracas, na Venezuela.
Foi abatido a tiro diante do estabelecimento por
dois motociclistas ...
Papa Francisco recebe
Presidente da Argentina
O Papa Francisco recebeu segunda-feira a Presidente da Argentina. Cristina Kirchner é a primeira
chefe de estado a ser recebida pelo Sumo Pontífice, com quem mantinha uma relação tensa, enquanto Bergogli...
Advogado das celebridades
foi encontrado morto em França
Morreu um dos advogados franceses mais célebres. O corpo de Olivier Metzner foi encontrado a
boiar ao largo da ilha... de que era proprietário na
região da Bretanha...

Açoriano Oriental

Dois jovens detidos por
tentativa de furto em residência
A Polícia de Segurança Pública anunciou a detenção de dois homens, de 16 e 25 anos de idade, por
tentativa de furto interior de residência em Rabo
de Peixe. ...
Sérgio Ávila diz que a Europa agrava a
sua situação com decisão sobre Chipre
O vice-presidente do Governo dos Açores considerou que a decisão de “congelar uma parte dos
depósitos bancários” no Chipre, exigida pelo Eurogrupo como uma das contrapartidas pelo resgate...
Défice orçamental da Região
16 vezes menor do que o nacional
O vice-presidente do Governo Regional afirmou
esta segunda-feira que os Açores “são um exemplo, no país, de sustentabilidade e equilíbrio das
finanças públicas...
Deslizamento de terras isolou
freguesia da Ribeira Quente
durante algum tempo
Um deslizamento de terras ocorrido ao final da
tarde de domingo isolou, durante algum tempo, a
freguesia da Ribeira Quente...
Líder do PSD/Açores confirma candidatura de José Bolieiro em Ponta Delgada
O líder do PSD dos Açores, Duarte Freitas, assumiu no sábado à noite que o atual presidente da
Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, se recandidatará ao cargo nas autárquicas de outubro....
Sobrevivente de naufrágio em São
Jorge não acredita que os
colegas estejam vivos
O único sobrevivente do barco ‘Gracilária’, que
naufragou ao largo da ilha de São Jorge, nos Açores, não acredita que os colegas estejam vivos,
mas garante que vai voltar a pescar em alto mar....

O

cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio foi
o eleito, a semana passada, para ocupar a
Cadeira de São Pedro e suceder a Bento XVI. É
o primeiro Papa latino-americano da história da
Igreja Católica Romana e igualmente o primeiro
a adotar o nome de Francisco.
O anúncio foi feito em latim pelo protodiácono
Jean-Louis Tauran, de 69 anos, a partir da varanda da

Basílica de São Pedro, no Vaticano, às 20h15 locais
(14h15 em Montreal), perante a expectativa de milhares de fiéis, que ali acorreram desde manhã.
Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam. Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Jorge Sanctæ Romanæ Ecclesiæ
Cardinalem Bergoglio qui sibi nomen imposuit Franciscum. (Anuncio-vos com grande alegria: já temos
o Papa. O Eminentíssimo e Reverendíssimo Senhor
D. Jorge Cardeal da Santa Igreja Romana Bergoglio,

que adotou o nome de Francisco), disse o cardeal
francês Jean-Louis Tauran.
O nome do novo líder dos católicos surpreendeu o
Mundo e os especialistas. Nasceu a 17 de dezembro
de 1936, é jesuíta e o Arcebispo Emérito de Buenos
Aires, Argentina. Foi ordenado cardeal por João Paulo II no consistório de 21 de fevereiro de 2001.
Alguns minutos depois de ter sido declarado o nome
eleito à quinta votação no
conclave de 115 cardeais
- reunidos em total secretismo desde a véspera na
Capela Sistina -, Jorge
Bergoglio fez a sua primeira aparição pública
como Papa Francisco.
“Irmãs e irmãos, boa
noite”, foram as primeiras
palavras do novo Sumo
Pontífice. “Como sabeis,
o dever do conclave era
dar um bispo a Roma, parece que foram buscá-lo
quase ao fim do mundo.
Agradeço-vos o acolhimento”, acrescentou, solicitando uma oração pelo
“nosso bispo emérito Bento XVI”.
Entre aplausos e a aclamação da comunicade católica presente na lotada Praça de São Pedro, Francisco pediu “um caminho de fraternidade, de amor e de
confiança” e pronunciou a sua primeira benção Urbi
et Orbi (à cidade [Roma] e ao Mundo).
O 266.º Papa deixou ainda o que pareceu ser um
sinal de proximidade com o povo: inclinou-se para
pedir à multidão que orasse pelo seu pontificado.

Vaticano: Papa Francisco deseja
“Igreja pobre para os pobres”
O

Papa Francisco desejou, este sábado, “uma
Igreja pobre para os pobres” e explicou, num
encontro com jornalistas, que escolheu o nome de
São Francisco de Assis porque este era “um homem da pobreza e um homem da paz”.
“Como eu gostaria de uma Igreja pobre, para os pobres”, disse o
Papa a centenas de jornalistas de
todo o Mundo, que este sábado
foram recebidos no Vaticano. Antes, o novo líder da Igreja Católica
explicou porque decidira chamar-se Francisco, fazendo referência a
São Francisco de Assis, o santo dos
pobres.”Francisco é o nome da paz,
e foi assim que esse nome entrou
no meu coração”, disse.”Durante a
eleição, eu estava ao lado do arcebispo [emérito] de São Paulo Cláudio Hummes, um grande amigo (...)
Quando as coisas ficaram perigosas, ele reconfortou-me. Quando os
votos atingiram os dois terços, ele
abraçou-me, beijou-me e disse-me: ‘Não te esqueças
dos pobres’”, contou o Papa aos jornalistas. “Imediatamente, em relação com os pobres, eu pensei em
Francisco de Assis”, disse, acrescentando que para si
aquele santo é “um homem da pobreza, um homem
da paz, um homem que amava e protegia a criação.
Neste momento as nossas relações com a criação não
vão muito bem”.Antes de explicar a escolha do seu

nome, o pontífice agradeceu aos meios de comunicação pelo seu trabalho nestes dias e falou sobre a
dificuldade de informar sobre os eventos da Igreja,
já que “não são uma categoria mundana e por isso
não são fáceis de comunicar a um público vasto e

heterogéneo”.O Papa Francisco acrescentou que a
comunicação deve basear-se na busca da “verdade, da
bondade e da beleza” tal como faz a Igreja.O cardeal
argentino jesuíta Jorge Mario Bergoglio, 76 anos, foi
eleito Papa na passada quarta-feira num conclave que
reuniu 115 cardeais em Roma, assumindo o nome de
Francisco e sucedendo a Bento XVI. O Papa Francisco é o 266º Sumo Pontífice da Igreja Católica.
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Mais um ano para Cumprir Défice é “dar mais
Corda ao Enforcado” - Jerónimo de Sousa

O

secretário-geral do PCP considerou hoje que
a decisão da ‘troika’ de dar mais um ano a
Portugal para cumprir o défice, a juntar ao corte
de quatro mil milhões de euros, representa “dar
mais corda ao enforcado”.
Arraiolos, 17 mar - O secretário-geral do
PCP considerou hoje que a decisão da ‘troika’
de dar mais um ano a Portugal para cumprir
o défice, a juntar ao corte de quatro mil milhões de euros, representa “dar mais corda ao
enforcado”.
“A decisão do adiamento para mais um ano
quer do cumprimento da meta do défice, quer
do programa de austeridade suplementar de
quatro mil milhões de euros, visa dar mais
corda ao enforcado.
Não sufocar a vítima de uma vez, aliviar um bocadinho para poderem continuar a explorar o nosso país”,
afirmou.O líder comunista discursava no final de um
almoço que assinalou o 92.º aniversário do PCP e
que juntou, segundo a organização, cerca de 1.200
pessoas no Pavilhão Multiusos de Arraiolos, no distrito de Évora.Num discurso de mais de 30 minutos,
centrado na sétima avaliação da ‘troika’, Jerónimo
de Sousa acusou o Governo e a ‘troika’ de fazerem o
“mais descarado exercício da hipocrisia”, alegando

que “caracterizar como positiva a avaliação” do programa e da situação do país “é um insulto à inteligência dos portugueses”.
“Então os portugueses não conhecem a realidade da
vida e não sabem qual é a situação do país? Como é

que uma coisa pode andar bem, quando o país está
a andar mal e os portugueses estão a passar mal nas
suas vidas, no seu emprego e nos seus direitos?”,
questionou.
O secretário-geral do PCP alertou ainda que “o país
caminha para o completo descalabro”, dizendo que
os resultados da sétima avaliação “confirmam o pior
dos receios e as mais graves perspetivas sobre o futuro do país e para as condições de vida dos portugueses”.

Ministério

da Saúde Governo obriga médicos
a declarar ofertas como lápis e cafés

A

penas 80 profissionais de saúde declararam ao
Infarmed os bens, e respectivos valores, que
receberam pela indústria farmacêutica. A lista, que
inclui bens como réguas, lápis e cafés, varia entre
os 10 cêntimos e os 2.650 euros.
Os médicos defendem que a nova lei não o prevê,
mas garantem que o Ministério da Saúde está a obrigá-los a declarar ofertas com valores ridículos, avança
esta quinta-feira a rádio TSF. A obrigação, imposta
pelo Ministério da Saúde, dos profissionais de saúde
declararem ao Infarmed o valor dos bens que recebem
das farmacêuticas completa hoje um mês, mas até agora apenas 80 médicos cumpriram a nova obrigação,
avança esta quarta-feira a rádio TSF.
A Ordem dos Médicos contesta a lei, a questão é que
um documento do Ministério da Saúde e do Infarmed
é claro ao referir que canetas, lápis, cadernos ou blocos
de notas são exemplos de bens avaliáveis em dinheiro
e que por lei devem ser declarados.A TSF revela que
entre os casos comunicados ao Infarmed consta, por
exemplo, um café no valor de 50 cêntimos pago a um
médico por um delegado de informação médica, e uma

régua e um bloco de notas, do mesmo valor. Tudo para
evitar conflito de interesses.O bastonário José Manuel
Silva considera que “a interpretação que está a ser
dada à legislação pelo Infarmed e, portanto, pelo Ministério da Saúde vai além daquilo que está plasmado
por escrito no próprio decreto-lei e por isso se chega a
situações” como as referidas anteriormente.“Uma interpretação pública do Infarmed”, lembra o bastonário,
“diz que até um simples lápis que tem o nome de um
medicamento (…), um café, etc., tudo isso deve ser
declarado na plataforma [do Infarmed] e depois aparece no domínio público. Isso é perfeitamente ridículo e
ninguém se corrompe por 50 cêntimos”, defende José
Manuel Silva. Mas se é para ser assim, então, sublinha
o bastonário, o Governo devia dedicar “a mesma atenção e o mesmo nível de exigência e de transparência a
todas as profissões e cargos administrativos, públicos
e políticos deste País”.
“Queremos defender a transparência, as declarações de conflito de interesses mas também queremos respeitar a vida privada dos médicos”, remata
o bastonário da Ordem dos Médicos.

15

mil reservas canceladas devido à greve na TAP

A

greve na TAP, agendada para os dias 21, 22 e 23
de Março, já motivou o cancelamento de cerca
de 15 mil reservas, adiantou ao Notícias Ao Minuto
a APAVT - Associação Portuguesa das Agências de
Viagens e Turismo, frisando tratar-se de uma estimativa.
A da greve da TAP, que está marcada para os dias
21, 22 e 23 de Março, já foram canceladas cerca de
15 mil reservas, conforme adiantou ao Notícias Ao
Minuto fonte da APAVT - Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo, frisando que se trata
de uma estimativa. “Cerca de 15 mil reservas foram
canceladas desde que a greve foi anunciada. Trata-se de um resultado catastrófico, ao qual devemos
somar outras reservas que, não tendo sido canceladas, acabam por se traduzir em processos que estavam em discussão e estão abortados”, revelou à TSF
o presidente da associação, Pedro Costa Ferreira. É

por isso que o responsável voltou a pedir ao Governo
que avance para a requisição civil caso não exista um
acordo entre a empresa e os sindicatos até ao final
desta semana.Na terça-feira, também o presidente da
TAP, Fernando Pinto, disse que já foram canceladas
21 mil reservas de voos para os dias da greve, um
protesto que, a concretizar-se, deverá custar 15 milhões de euros.
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Assim Vai Portugal
Seguro

insiste na
mudança mas não fala
em Moção de Censura

O secretário-geral do PS, António José Seguro, recusou este sábado falar numa moção de censura ao
Governo, apesar de defender uma mudança de política face ao agravamento de indicadores económicos e
sociais, anunciado pelo Executivo.
Questionado pelos jornalistas à margem de um encontro com empresários em Castelo Branco sobre se
vai apresentar uma moção de censura ao Governo,
António José Seguro refutou esse cenário.”Faço oposição construtiva e séria: escuto os portugueses, os
seus problemas e apresento soluções”, o que o PS
tem feito.O líder do PS exemplificou com propostas
para apoio à tesouraria de pequenas e médias empresas que tinha apresentado minutos antes, num encontro com empresários. “Eu não gostaria que fosse este
o Governo do País, não votei nele e estou convencido
que muitos dos que votaram querem uma mudança
rápida”, referiu, mas recusa a instabilidade política: “A
minha preocupação é encontrar soluções e bater-me
para que sejam aprovadas”. Seguro classificou como
“notícias negras” os dados de sexta-feira da apresentação do ministro das Finanças, Vítor Gaspar, sobre a
sétima avaliação do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal.” O líder da oposição disse estar “concentrado” em apresentar propostas para
que Portugal “saia deste caminho: se o Governo não
tem soluções, que aceite as do PS”. “O que é que falta
para a Governo e o primeiro-ministro perceberem que
é preciso mudar de caminho, apostar no crescimento
económico e no emprego, perguntou”. Num tom de
voz sereno e informal, António José Seguro sentou-se
em frente à plateia de bloco de notas na mão. “Em
vez de fazer uma intervenção, estou aqui para ouvir”,
referiu.Ao lado, o presidente da Câmara de Castelo
Branco, Joaquim Morão (PS), disse fazer hoje “os
possíveis e impossíveis” para “garantir emprego no
concelho”, mas, tal como os homens de negócios na
sala, reconheceu ser uma tarefa difícil. António José
Seguro afirmou que o PS tem de “devolver a esperança aos portugueses” com soluções concretas e sem
ilusões.”Falamos aos portugueses de olhos nos olhos,
com os pés bem assentes na terra, com a certeza de
que não podemos prometer nada que não possamos
vir a cumprir quando voltarmos a ser Governo. Essa é
a nossa responsabilidade, esse é o nosso compromisso”, frisou. Na sua opinião, o caminho que Portugal
tem de seguir para sair da crise que está a viver é “difícil, exigente e íngreme” e, para promover a mudança, o PS precisa da “união de todos os portugueses”,
mobilizados em torno de uma alternativa.”.
Tambem há um outro ditado que diz: “Cão
que muito ladra, pouco ou nada, morde” O sr
Seguro,pois é a ele que me refiro, vive á custa
das criticas que faz ao governo. Nada é feito a seu
agrado.
Diz que tem (o seu partido) soluções para todos
os problemas que o país atravessa. Pois bem, li
todo este artigo e ,talvez porque a politica não
é o meu forte,não fui capaz de detectar as tais
soluções,que segundo ele diz: era só o Primeiro
Ministro pô-las em em prática e, EUREKA! ALLELUIA! ABRACADABRA! a crise, qual crise? O que
vejo,e ainda vejo muito, é um oportunista. Sim é
o que o senhor Seguro não passa de ser. Sabendo perfeitamente que se tomasse os destinos do
governo,não poderia fazer melhor do que os que
lá estão agora, este senhor prefere o “conforto e
tranquilidade” da oposição.Logo que é confrontado com uma possível oportunidade de derrubar o
governo, o Sr. Seguro recua, invocando a “instabilidade política”! E para terminar o seu comentário acrescenta “Faço oposição construtiva e
séria,escuto os portugueses,os seus problemas e
apresento soluções”! Se não fosse a situação tão
triste,séria e gravíssima que o nosso país atravessa, estas declarações porporcionariam certamente aos portugueses, a possibilidade a de rir até ás
lágrimas.
Com isto me vou. Boa semana a todos.

Este artigo é comentado por Tony Saragoça

Velhos Ditados: Passos quer reforçar
políticas activas de emprego

O

primeiro-ministro
anunciou, esta sexta-feira, a intenção do Governo de avançar a curto
prazo com medidas para
reforçar as políticas activas de emprego e de acesso das empresas a financiamento, como resposta
às previsões macroeconómicas anunciadas hoje.
“As perspectivas para o
crescimento e o emprego são o maior problema.
As previsões são, no entanto, apenas isso. Mas
uma coisa é olhar para
as previsões que nos dão
indicações de como poderá ser a nossa realidade
daqui a um ano e daqui a
dois, se tudo permanecer
como está, outra coisa
é aproveitar estas previsões, não para cruzar
os braços, mas para trabalhar de modo a evitar
que elas se possam concretizar”, afirmou Passos
Coelho em Aveiro. “Precisamos de amortecer os
efeitos mais negativos do

ponto de vista social, junto do desemprego e dos
mais vulneráveis perante
a crise, o que significa reforçar as políticas activas
de emprego e programas
especificamente dirigidos
aos mais jovens, para que
estes estejam mais bem
preparados para quando
houver retoma da economia”, declarou. Salientou, contudo, que não se
podem oferecer aos jovens “falsas oportunidades e terão de saber que
o verdadeiro emprego
não é criado por políticas
activas nem pelo Estado,
mas sim pelas empresas e
pelo investimento”.
“Temos de criar condições para que as empresas tenham formas
de poder consolidar os
seus prejuízos, reforçar
os seus capitais e tornar
menos arriscadas as operações de financiamento.
Para esse efeito, o que o
Governo possa realizar,
em matéria de instituição

especializada que utilize
uma parte dos financiamentos dos fundos estruturais para colocar à disposição das PME, poderá
ser decisivo para que o investimento possa retornar
a custos suportáveis pelas
empresas”, declarou.

sabiam que não poderia
cumprir, o seu miolo,
dizia eu, teve agora (só
agora) a feliz iniciativa
de pensar e dizer, aquilo que já á muito tempo
se esperava dele. É no
entanto pena, que venha a acontecer, quan-

Diz o velho ditado:
“Mais vale tarde que
nunca” Pois bem Sr.
Coelho, demorou
a
compreender que uma
das melhores soluções
para sair da crise passa
pelo emprego, mas até
que enfim, que o seu cérebro, ocupado que tem
andado a fazer previsões
e promessas, que todos

do estamos chegados
ao último “pacote”que
presumadament os seus
amigos da TROIKA,
têem para nos mandar. Aumentaram-se os
impostos,cortou-se nas
pensões,
reduziram-se benificios, ao mesmo tempo que milhões
de Euros entravam na
Banca. O que foi feito
de todos esses milhões,
que o país que o seu governo dirige recebeu?
É tambem pena que
nenhum
dos outros
partidos da oposição,
que formam o nosso
democrático governo e
que passam o tempo as
criticar o seu modo de
governar,é pena dizia
eu que nenhum deles,se
interessa saber para
onde foi tanto dinheiro.
É pena, mas perfeitamente compreensível,
pois apesar de todo o
bla, bla, que lhes sai da
boca, todos eles metem
a mão no saco, para se
servirem,em nome do
interesse público... claro! Nenhum deles tem a
coragem de propor um
corte nos seus salários e
outros beneficios, redução das suas despesas,
ou o que seria ainda
mais apreciado,a redução da enorme máquina
governamental. Em público, todos parecem comovidos com a situação
dos “pobres portugueses” mas fora desse contexto, olham uns para
os outros e invocam um
outro ditado: “O que é
fora de nós, não”.
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Congresso

do

Aqui Canadá

Partido Liberal

Manuel de Sequeira Rodrigues

N

o discurso final Philippe Couillard, que já
tinha sido eleito com 58,5% dos votos e tomado posse como Chefe do Partido Liberal no
congresso realizado no dia 17 de Março, reiterou o
potencial do seu partido para o fortalecimento do
Québec, como um imenso lugar de oportunidades
e com os olhos postos num caminho diferente para
voltar a crescer.
A cerimónia do congresso foi
entre os candidatos, Raymond
Bachand, Philippe Couillard e
Pierre Moreau que pareciam
não pertencer ao mesmo partido, com a surpresa para muitos
delegados e observadores, de
Raimon Bachan ter ficado em
terceiro lugar.
Fazendo jus às suas tradições, Philippe Couillard falou
como não tenha pertencido ao
Governo Liberal, que perdeu
as últimas eleições e teve um
programa no qual participou.
É incontornável, na sua visão uma economia competitiva e tornar mais favoráveis as condições de
concretização da iniciativa empresarial, acentuando

a intensidade concorrencial.
A crise social que se vive no Québec tornou evidente a necessidade de sermos rigorosos nos cálculos
de custo-benefício. A crise devolveu-nos, da maneira mais abrupta e cruel, a consciência sejam elas ao
nível social, da justiça, económico ou político. Em
grande medida, os erros acumulados ao longo de tantos anos pelo partido Liberal no Governo, que também não viu nada na vida das autarquias e na grandeza dos custos financeiros dos hospitais universitários,
não deixa os seus dirigentes numa postura de confiança junto do público, tiveram pouca engenharia.

Couillard concluiu os trabalhos do congresso com
uma mensagem de trabalho e esperança.

Philipe Couillard,

o novo chefe
do partido liberal do Quebeque

D

epois de debates internos e votos para eleger os delegados do partido, o congresso ao
leadership do Partido Liberal do Quebeque, em
Verdun,culminou com a eleição, na primeira volta o Dr. Philippe Couillard, como novo chefe do
partido com 58% dos votos.
O novo chefe terá uma missão difícil para suceder

ao ex primeiro ministro do Quebeque, Jean Charest,
que pela mesma ocasião,ofereceu um discurso de

adeus, com grande emoção e força. Os participantes mais tinham a impressão de participar num congresso general do partido,que a um congresso para
eleição do seu sucessor. Voltando aos resultados do
congresso, o novo chefe do partido concorria contra
dois outros candidatos ex ministro das finanças, Raymond Bachand, e o ex ministro dos transportes, Pierre Moreau. Foi uma surpresa total, ver o ex
ministro das finanças, Raymond Bachand,
em ultimo lugar, com 19,5% dos votos dos
delegados. Pierre Moreau, que realizou
antes do voto, o discurso mais atacante
contra o governo do partido quebequense
realizou um resultado de 22%.
Actualmente, o novo chefe tem como
objectivo, preparar as forças no terreno
para as próximas eleições. Foi também decidido guardar Jean-Marc Fournier, como
chefe do grupo parlamentar, enquanto o
novo chefe não for eleito como deputado
da Assembleia nacional.
Será durante as férias da Páscoa, que terão lugar,as
mudanças de repartição dos cartórios entre os críticos
ao governo.

PROfESSOR AIDARA

Vidente médium Alhadj

514-374-2395

Tel.: 514-553-5975

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

Falo Português

Com 32 anos de experiência. Ele
quer vos ajudar a resolver todos
os vossos problemas, mesmo os
casos mais desesperados.
Amor, infidelidade, sorte,
protecção e desespero, etc.
100% garantido
Pagamento flexível

A nova lei do
Arrendamento em Portugal
Bianca Mayo, Advogada

O

decreto-lei n.º31/2012 de 14 de Agosto,
aprovou medidas destinadas a dinamizar o
mercado de arrendamento urbano, alterando o
regime substantivo de locação e o regime transitório dos contratos de arrendamento celebrados
anteriormente ao 27 de Fevereiro 2006 e, criando por outra parte um procedimento especial de
despejo do local arrendado que permite a célere
resolução daquele no mercado de arrendamento.
O governo quis promover, por esta via, a confiança dos proprietários no funcionamento ágil do mercado de arrendamento e o investimento neste sector
da economia. O procedimento especial de despejo,
adoptado pela nova lei, pretende ser célere e com
custos de taxa de justiça e demais encargos do tribunal, reduzidos. Este meio processual, serve para
efectivar a cessação de arrendamento, seja por não
pagamento das rendas que passou de três para dois
meses ou atrasos de pagamento durante 8 dias por
mais de duas vezes, seguidas ou interpoladas, durante um período de 12 meses. A reforma constitui
um passo mais, na medida em que procura proceder a atualização das rendas antigas num prazo de
cinco anos, efetivamente as rendas em Portugal
encontram-se congeladas desde há 100 anos.
Com esta nova lei, o senhorio é obrigado, durante
cinco anos, a fixar a renda com base no valor fiscal
do imóvel, que a sua vez deverá refletir, o valor
real no mercado imobiliário. Este meio de despejo,
aplica-se igualmente à cessação do contrato por revogação, por denúncia livre pelo senhorio ou filhos
ou ainda para efetuar obras profundas por denúncia
pelo arrendatário. O não uso do locado por mais
de um ano continua sendo uma causa de resolução
do contrato de arrendamento, não obstante algumas
excepções contidas na lei. Para efectivar este meio
especial de despejo, foi criado o Balcão Nacional
de arrendamento (BNA), enquanto secretaria judicial com competência exclusiva para a tramitação
em matéria de arrendamento, que terá competência
em todo o território nacional. Por fim, cumpre sublinhar, a privilegiada plataforma informática “CITIUS”, criada em Portugal, para uso exclusivo da
comunidade jurídica, que evita aos mandatários forenses, enumeres deslocações aos tribunais, sendo
que todas as peças processuais podem ser enviadas
via Internet, para qualquer ponto do pais e, cujos
benefícios não tem limites, ajudando na resolução
jurídica dos problemas e, em defesa dos interessados dos constituintes.
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Comunidade

Um Olhar
Um Olhar
E

Receita da semana

sobre o passado.
sobre o futuro?

m menos de dois meses,
as comunidades portugueses no Canadá irão celebrar, cada uma, com o seu
estilo, os 60 anos da chegada
dos pioneiros da imigração
oficial portuguesa. A história
é importante, quando ela fica
pela sua transmissão.

dos pioneiros do Satúrnia, que
a população portuguesa no Canadá teve a sua importância.
Foi mesmo, com o 25 de
Abril de 1974, e o fim da Junta
da emigração, que a imigração no Canadá foi importante. No mesmo livro, podemos
ler que em 1955 foram 1.427

versidade, que deve mostrar as
diferentes origens e ocupações
das pessoas. Haverá
o lançamento dum livro e
um concerto do The Montreal
Concert com música do século
XVI, onde as datas estão ainda por confirmar. O momento
forte será a missa da Nossa

60 Anos é o momento, para
se fazem as contas. Historicamente, e antes da “imigração
oficial” dar os primeiros passos em terra canadiana, havia
já no Canadá uma pequena
comunidade portuguesa, que
vinha de outros países do continente americano, porque a
junta da emigração e as leias
não permitiam, que viessem
diretamente de Portugal. Pelos
dados recolhidos, os professores João António Alpalhão
e Victor Manuel Pereira da
Rosa, no livro Les Portugais
du Québec : éléments
d’analyse socio-culturelle, indicam que 11 portugueses entraram no Canada entre 1900 e
1907 e só 14 portugueses em
1926-1927. Foi com a chegada

portugueses que chagaram, e
foram 16.333, em 1974. São
obras, como esta, que permitem transmitir o nosso passado, sobre o futuro, no objetivo
de saber por onde se passou
para termos a comunidade de
hoje. A comunidade portuguesa de Montreal está a definir
atualmente o conteúdo das celebrações, que têm como objetivo sublinhar o 13 de Maio de
1953, quando o navio Satúrnia,
chegou ao porto de Halifax,
com os primeiros portugueses,
um grupo de 85 pessoas. Presentemente, está previsto, que
as celebrações dos 60 anos se
resumam com atividades na
Missão da Santa Cruz. A Universidade dos Tempos Livres
realiza uma tapeçaria de di-

Senhora Fátima, no dia 12 de
Maio, com Monsenhor Christian Lépine.
A pergunta que se apresenta
hoje, e é sempre a mesma, qual
é a mensagem para as próximas gerações e que lugar terá a
juventude nestas celebrações?
A celebração de um momento não é só sobre o passado,
mas também um olhar para
o futuro. As celebrações dos
60 anos serão, nesse sentido,
importantes, porque chegámos ao cruzamento, onde uma
nova geração deverá tomar as
funções e o pau do peregrino
comunitário.
As atividades atualmente
conhecidas são para quem e
qual objetivo?

Alcatra de Peixe
à Moda do Chefe

Ingredientes
1 Boga negra; 1 tamboril; 2 lulas; 10
camarões; 1 pequena garoupa; Duas
Colaborador
cebolas; 1 cabeça de alhos; 4 folhas de Especial Frank Rocha
louro; 12 grãos de pimenta da Jamaica;
4 Colheres de pimenta açoriana (picante); 1 Colher de pasta
de tomate; 1 garrafa de vinho branco seco (750ml); 1/2 Litro
de água; 125 ml de azeite; Manteiga.
Preparação
Numa panela bastante grande junta-se a manteiga, a cebola
cortada em meia-lua, uma cabeça de alho a meio com a casca. Cortam-se os peixes em pedaços médios. Misturam-se
todos os ingredientes e colocam-se na panela.Tapa-se com
papel de alumínio fazendo alguns buracos na prata e leva-se
o forno a 425 graus durante pelo menos 3 horas.

50 anos ao
serviço
dos nossos
leitores e
clientes
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“Depois do Adeus” recria
A Vida do Pós-25 de Abril
O

papel de parede com padrões de época, e os cortinados coloridos da sala dos
Cardoso de “Depois do Adeus”
parece que saíram diretamente
do baú das nossas avós, mas
ainda se comercializam. Pedro
Soares e Rui Pina, responsáveis
pela decoração da série histórica da RTP1, que reproduz
a época do pós-25 de abril de
1974 asseguram que “há lojas
de segunda mão que disponibilizam tecidos e peças antigas”.
Há, aliás, uma tendência da
decoração para usar este tipo
de estilo (mas apenas algumas
peças soltas e não a casa toda!).
Por isso, reproduzir estes cenários foi relativamente fácil para
a equipa de decoradores. “Já fazemos isto há alguns anos e temos contactos com antiquários
e lojas de mobiliário em segunda mão em que alugamos muitas peças e compramos outras”,
conta Rui Pina. Aliás, o decorador que trabalha sobretudo com
publicidade é fã dos anos 70 e
um fervoroso colecionador de
adereços da época. “Os pratos,
os copos, o gira-discos e outras
peças são lá de casa”, comenta.
Também Pedro Soares emprestou algumas pormenores
aos espaços da série. “O candeeiro da casa do Gonçalo
[Tomás Alves] é meu!”, conta.
De todos os espaços, os decoradores gostam de recordar o
supermercado de Odete (San-

dra Faleiro). “Encontrámos
alguns produtos originais em
antigas drogarias no Quintanilho, perto dos estúdios da série,
em Vialonga”, explica, divertido, Rui Pina. “Nem queríamos
acreditar quando vimos aquele
material todo e era mesmo de
1970!”, afirma. Os donos das
lojas já não comercializavam
os sabões, detergentes e champôs mas ainda os tinham guardados. Para além destes pro-

Vida

ativa

Quem é ele?

no quiosque do café de Artur
(António Capelo) foram reproduzidos tal e qual os originais. Sendo que os jornais eram
substituídos todos os dias de
ação. “Fomos para a Hemeroteca Municipal de Lisboa procurar as primeiras páginas do
‘Diário de Lisboa’, de ‘A Bola’
e outros e imprimimos iguais”,
lembram. Também os cartazes
que a equipa de revolucionários – Gonçalo (Tomás Alves)

Incentivamos os nossos leitores a enviarem-nos as suas fotos
antigas para advinhar quem são eles? Devem enviar as fotos
por e-mail red@avozdeportugal.com

dutos, a equipa teve de recriar
algumas embalagens. “Fizemos
muita pesquisa para descobrir
como eram os rótulos de alguns
produtos”, explica Rui Pina. O
desenho foi depois reproduzido
e impresso na reprografia da SP
Televisão onde se gravou a série. A seguir, foram colados nas
embalagens modernas. “É um
trabalho que tem de ser feito
com rigor”, asseguram. Aliás,
o departamento gráfico da produtora foi o grande aliado dos
decoradores. Os papéis de parede usados nas várias salas e
os jornais da época expostos

Jorge (João Baptista) – colava
nas paredes ou exibia nos quartos eram réplicas de originais
publicados no livro “A Guerra
dos Cartazes”, da editora Lembra Abril. Com a série já terminada e a ser exibida no canal
público aos domingos à noite,
a equipa diz estar orgulhosa:
“Foi bom estar envolvido num
projeto como este”. As peças
alugadas já foram entretanto
entregues, outras foram guardadas e os cenários desmontados. “Mas é mesmo assim . É
ficção...”, concluem.

Maria Augusta Rocha advinhou a foto da semana passada, foi a
Laurinda Oliveira.

casal da semana

Liliane Marise e Ana Malhoa no
palco de “Destinos Cruzados”
O
núcleo popular de “Destinos Cruzados” vive no
Bairro da Piedade e é ali que
muitas das situações cómicas
vão acontecer. No dia 9, grava-

ram-se cenas muitos especiais:
as Festas da Nossa Senhora da
Piedade, que tiveram como convidada especial Ana Malhoa.
Mas, a certa altura, a cantora
vê o seu concerto interrompido
pela exuberante Liliane Mari-

se (Maria João Bastos). Filha
da terra, a cantora “pimba” faz
tudo para voltar aos palcos, nem
que tenha de invadi-los! Estas
cenas demoraram mais de cin-

co horas a gravar, noite adentro,
com Maria João Bastos e Ana
Malhoa a sofrerem com o frio.
No final, contudo, as duas estavam satisfeitas com o resultado.
Ana, divertida, afirmou que Maria João “esteve surpreendente,

porque o boneco que criou traz
um bocadinho da loucura e ambição que é preciso para se ser
cantora”. E revelou que ainda
lhe deu algumas dicas técnicas,
pois a atriz estava “um pouco
nervosa”. Maria João, por sua
vez, admitiu “admirar muito” a
“colega”, pois desde que começou a pesquisar para este papel
percebeu que o trabalho dos
cantores populares “não é nada
fácil”. Para conseguir retratá-los, teve de se preparar fisicamente, com ginásio e aulas de
voz, que continua a ter. Fascinada com esta personagem, afirma
que se está a “divertir imenso,
e que Liliane tem tudo para dar
certo”. Quanto ao seu visual,
que implica hora e meia na maquilhagem, é categórica: “Adoro! Quanto mais extravagante,
melhor!”

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO
PRA QUEM ANUNCIA
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Curiosidades
Mulher

não consegue parar
de comer… desodorizantes

Num dos episódios do programa ‘My Strange Addiction’
(‘O meu estranho vício’), do canal TLC, uma jovem de 19
anos conta que não consegue parar de comer desodorizantes,
chegando a ingerir 15 por mês. A primeira vez que Nicole experimentou comer desodorizante foi aos quatro anos de idade, sendo que o seu peculiar vício só começou há dois anos.
Ao todo, esta jovem residente em Nova Iorque estima já ter
comido 360 desodorizantes. “O meu cérebro diz-me ‘tens de
comer isto’. Eu tentei desistir durante uma semana mas fiquei
muito doente, com muitas dores de cabeça”, confessa Nicole
no programa, apesar de admitir que depois de comer os desodorizantes fica com dores de estômago e com a boca seca.

Tóquio

tem um prédio que
encolheu 70 metros em
três meses
Um hotel que tinha 40 andares, no centro da capital
japonesa, em Akasaka, está a
ser demolido de forma origi-

bro. Consiste na destruição
de cada piso, sem os efeitos
da tradicional demolição.Esta
empreitada está a cargo da

destruição de cada piso, ocultando também a remoção dos
destroços.Trata-se de um método que defende o meio am-

nal, silenciosa, limpa e, claro
está, inovadora.O processo,
que tem como objetivo varrer
do mapa um edifício com 140
metros, avança desde novem-

empresa Taisei, que procedeu
a um reforço dos pisos superiores, com recurso a barras de
aço, montando uma estrutura
que permite tapar e silenciar a

biente, evitando os ruídos e a
poluição normalmente associados a uma demolição. Em
cada dez dias que passam, o
edifício perde 6,4 metros.

Os Males
da Coca-Cola

Porque a Coca-Cola te faz alegre?
Você já pensou o que acontece com seu organismo depois de
tomar uma Coca-Cola geladinha? Veja aqui, passo-a-passo, o
que ocorre após ingerir Coca-Cola.
Você já imaginou porque a Coca-Cola te deixa alegre? É
porque ela te deixa meio “alto”, se é que vocês me entendem.
Eles tiraram a cocaína da fórmula há quase 100 anos, sabe
porque? Porque ela era totalmente redundante.

10 minutos - Uma quantidade parecida com 10 colheres
de chá de açúcar golpeiam seu organismo (100% da recomendação diária). Com essa quantidade de açúcar, você só
não vomita imediatamente porque o ácido fosfórico quebra
o enorme sabor de açúcar, permitindo que a Coca não fique
tão doce.
20 minutos - O açúcar do seu sangue aumenta, causando
uma explosão de insulina. Seu fígado responde transformando todo o açúcar em gordura (que nesse momento é abundante).
40 minutos - A absorção de cafeína está completa. Suas pupilas dilatam, sua pressão aumenta e, como resposta, seu fígado joga mais açúcar em sua corrente sanguínea. Os receptores
de adenosina no seu cérebro são bloqueados, evitando que
você fique entorpecido.
45 minutos - Seu corpo aumenta a produção de dopamina,
estimulando os centros de prazer do seu cérebro. Fisicamente, é exatamente isso que acontece se você tomar uma dose
de heroína.
60 minutos - O ácido fosfórico prende o cálcio, o magnésio e zinco no seu intestino grosso, provocando um aumento
no metabolismo. Essa junção é composta por altas doses de
açúcar e adoçantes artificiais. Isso também faz você eliminar
cálcio pela urina.
65 minutos - A propriedade diurética da cafeína começa a
agir, e faz você ter vontade de ir ao banheiro. Agora é certo
que você ira defecar a junção de cálcio, magnésio e zinco;
que deveriam ir para seus ossos, assim como o sódio e a água.
70 minutos - O entusiasmo que você sentia, passa. Você
começa a sentir falta de açúcar, que faz você ficar meio irritado e/ou com preguiça. Essa hora você já urinou toda a água
da Coca, mas não sem antes levar junto alguns nutrientes que
seu corpo iria usar para hidratar o organismo e fortalecer ossos e dentes. Isso tudo será seguido por uma enorme falta de
cafeína em poucas horas. Menos de duas, se você for fumante.Mas não tem problema, toma outra Coca-Cola aí que vai
fazer você se sentir melhor.
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“Noite em Alfama” com Fados na
Filarmónica Portuguesa de Montreal
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O

Natércia Rodrigues

Fado, a alma dos portugueses, não é apenas uma
canção acompanhada à guitarra. É a própria alma
do povo português. Ouvindo as palavras de cada fado,
pode sentir-se a presença do mar, a vida dos marinheiros e pescadores, as ruelas e becos de Lisboa, as despedidas, o infortúnio e a saudade.

Montreal, assistiu-se a uma excelente noite de fados.
Entramos numa sala lindamente decorada para a ocasião e pouco depois começaram a servir o jantar que
não podia deixar de ser o tradicional caldo verde e bacalhau, café e sobremesa. Tudo muito bem confecionado e em grandes quantidades para que todos se pudessem deleitar à vontade. A apresentadora da noite, em
português, foi Manuela Pedroso e Victor Barreira em
francês, porque verdade se diga é que os nossos amigos franceses também simpatizam muito com o fado

O fadista canta o sofrimento, a saudade de tempos
passados, a saudade de um amor perdido, a tragédia,
a desgraça, a sina e o destino, a dor, amor e ciúme, a
noite, as sombras, os amores, a cidade, as misérias da
vida, critica a sociedade e a política.
Sábado à noite, na sede da Filarmónica Portuguesa de

e alguns fizeram questão em estarem presentes. Silencio que se vai cantar o fado e diminuiu-se um pouco a
luz pois os candeeiros nas mesas presenteavam-nos a
claridade necessária para na meia penumbra se poder
apreciar o primoroso serão que iria iniciar-se. O se-

Já

com

5

rão musical começou então com a habitual guitarrada
interpretada por Nilton Rebelo à guitarra portuguesa,
Samuel Pereira ao baixo e Luís Costa à viola. Foi uma
guitarrada maravilhosa onde todos transmitiram o seu

melhor, mas o jovem Samuel e o Nilton, deve realçar-se que há pouco tempo se iniciaram no tocar destes
instrumentos. Veio então o grande fadista Victor Vilela
que nos encantou com dois fados. Gosto das suas qualidades vocais e virtudes, timbre e postura e vai sempre
conquistando a admiração e o respeito de quem o ouve
cantar. Alguns dos seus fados foram escritos por ele
próprio. Depois foi a vez de Cathy Pimentel nos interpretar também dois fados, Mais tarde voltaram novamente com mais fados e foi um encanto tamanho que
os presentes se levantaram todos para os aplaudirem.
A Cathy embora se tenha iniciado há pouco tempo no
fado, já está com raízes profundas na escolha que fez,
de seguir com o Fado. Valeu apena pois todos nós temos que acalentar esta gente no caminho do Fado para
que ele não se extinga. Mesmo longe da nossa pátria
mãe, que foi o nosso berço, o Fado, tem de continuar
a evoluir e a andar nas gargantas desta gente. Foi uma
noite inesquecível tanto para estes fadistas e músicos
da nossa comunidade como para os amantes da canção
nacional que, naquela noite encheram o salão.
O fado! Canção do nosso país que só o compreendem as almas portuguesas, essas almas sempre crianças, sempre leves, sentimentais, românticas, saudosas
como o luar da sua pátria. De parabéns estão todos
aqueles que se dedicaram à elaboração e realização do
acontecimento.

anos ao seu

Serviço

Domingo, 17 de Março foi um dia muito especial para o restaurante dos pequenos almoços, l’Oeufrier
situado no 350 rua de Liège em Montreal que festejou em grande o seu quinto aniversário. Parabéns a
Grace Candido e Pedro Medina.
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Festa
N
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da

Escola Santa Cruz

Manuel Neves

o passado sábado realizou-se um excelente jantar organizado pela comissão de pais da Escola
Santa Cruz. Uma sala repleta, que contou também
com a presença do Cônsul-Geral de Portugal em
Montreal, senhor doutor Fernando Demée de Brito,
senhor padre José Maria Cardoso e a presença de
uma responsável da Caixa Geral de Depósitos. O serão começou com o Hino Nacional, cantado pela menina que frequenta a escola de Santa Cruz, Carminda
Gama, tendo esta sido muito aplaudida. A apresentadora foi a senhora Elizabete Carreira e a música a

cargo da discoteca Paulo.
Contou-se também com uma representação do Rancho Folclórico Português de Montreal da Santa Cruz
que fizeram uma excelente atuação tanto a nível dos
adultos e das crianças, sendo bastante aplaudido
pelos presentes. Houve fandango, graciosidade dos

campinos do Ribatejo e a jovem artista da nossa comunidade, também nos ofereceu algumas canções.
A cozinha esteve a cargo do Sr. Arthur Couto e sua
equipa que nos confecionou um excelente jantar.
Menção especial para os professores que ensinam
na Escola Santa Cruz, alguns deles já executam esta
tarefa há muitos anos, e aos quais foram oferecidos
ramos de flores. O responsável da missão e da escola

o Padre José Maria Cardoso, dirigiu algumas palavras de agradecimento ao senhor Dias que se dedicou, durante muitos anos a esta escola. Começou por
aí trazer a sua filha e hoje faz o mesmo, mas com os
seus netos. Também a ele foi oferecido uma pequena
lembrança da parte da atual comissão de Pais.
Por esta festa a Missão Santa Cruz assim como os
diretores da escola, agradecem á comissão de Pais
pela sua dedicação no empenho da língua portuguesa.

Nova direção
do Clube Oriental
Jorge Matos

N

o passado sábado, 16 de março foi
realizado no Clube Oriental Português de Montreal um jantar/baile,
como já é hábito de quinze em quinze
dias.
Esta noite de festa teve uma missão especial, a de apresentar a equipa administrativa deste
simpático clube. É uma administração composta por
praticamente os mesmos elementos do ano passado,
devido a vários fatores, que cada vez mais vão sendo
cada vez mais difícil recrutar pessoas que queiram
colaborar. A administração ficou assim ordenada:
Presidente: Fernando Cláudio; Vice-Presidente:
Célia Marques; Secretário: José Pinheiro; Tesoureira: Graça Barbosa; Diretor Cultural: Gilberto Alves;
Diretores: Angelina Galhós; Isabel Matos; João Lou-

renço; Faustino Alves; José Silveira. Foi uma noite
bastante alegre, todos os presentes satisfeitos por o
clube ter depois de três assembleias conseguiu -se

uma para continuar os destinos desta coletividade. A
música que animou este evento foi o DJ Entre-Nós
com o Marinho e o Luís de Melo, bem conhecidos da
comunidade pelo seu profissionalismo como pela sua
simpatia. Parabéns Oriental.
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A minha cunhada ,detestava-me muito
porque pensava que eu não era a
mulher ideal para o seu irmão.Começou
então rituais para destruír o nosso amor
e quase que o conseguia,pois meu
marido começou a afastar-se de
mim.Agora estamos unidos e
felizes.Obrigado SHAMAN. KURY

LAÇO: ESPIRITUAL
S um homem
Sou
h
adulto
d lt que se apaixomou
i
por uma jovem.Ela foi de Férias á sua terra e
desde que chegou a sua atitude mudou por
completo.Adoeci e caí numa depessão
profunda,tudo por causa de um ritual
voodoo que seu ex namorado fez para nos
separar.Graças a Deus consegui reganhar o
seu amor e obrigado ao SHAMAN pela tua
cura espiritual. JIMMY

LAÇO: INDIO

. Já lhe disseram que o seu mal não tem cura? Sente-se

inseguro, ou insegura? O dinheiro não rende? Foi
despedido do seu 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
q
ç estranha ou incurável? Pode
muito bem ser que esteja a atravessar uma fase difícil
da sua vida. Eu, Dukas dos Santos, sou psicoespiritualista, conhecedor das 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.

RESULTATS COMPROBEES

Eu e o meu marido viémos para o Canadá
cheios de sonhos.Tudo começou bem até
ao dia que uma colega de trabalho se
apaixonou por ele.A partir daí começaram
todos os problemas,porque ela queria
destruír-nos,Felizmente o SHAMAN
revelou-me toda a verdade e libertou o
meu marido dela . SAMANTHA

LACO:BRASILEIROEN

Eu era um homem de negócios com sucesso.Há
5 anos inaugurei um restaurante em
sociedade.Depois que a sociedade terminou
tudo começou a ir mal .Nada fazia sentido , até
ao momento que descobri que isto tudo era
produto de inveja.O
inveja O meu antigo sócio gastou o
seu dinheiro em rituais de bruxaria para se
vingar de mim.Agora estou bem e o meu
negócio a crescer. Obrigado SHAMAN SERGE R.

LAÇO:
ETERNO
AMARRE
DE: AMOR
Fui passar férias
fé
a uma ilha
lh e
conheci o meu futuro marido
.Pouco tempo depois a minha
vida começou a ir para
baixo.Perdi o meu dinheiro,a
minha saúde e a minha relação.
Visitei o SHAMAN e ele
mostrou-me
mostrou
me quem era o
responsável.Obrigado PAULINE

LAÇO: DE AMOR

Retorno do ser amado imediatamente sem perigo e sem conta.

A bruxaria destrói olhares, amizades
e até a sua própria saúde. As pessoas
possuídas por uma bruxaria não
acreditam em nada, nem em ninguém,
precisamente por estarem amarradas
a forças negativas. São pessoas que
foram enganadas e que não confiam
em nada. São pessoas que foram
enganadas por bruxos e por
bruxarias.

EU SOU O SENHOR DO PSYCHICO ESPIRITUAL:

Acabaram-se as humilhações, o
maltratar, o rogar, não se preocupe,
deixe o seu problema nas minhas mãos,
eu te ajudarei de uma forma imediata e
definitiva. Eu não acredito em margens
de erro. Tenho 30 anos de experiência
na luta contra os que enganam, que
roubam. Venha ter comigo e veja com os
seus próprios olhos como eu serei
capaz de ajudar e acima de tudo de
reconhecer as vossas possibilidades.
Amiga, amigo, aqui tem a solução que
provavelmente já foi dita por outros, mas
eu não digo,
digo eu faço,
faço eu cumpro,
cumpro eu dou
uma garantia total.

dukasdosantos@hotmail.com

Eu queria contrlá-lo como
uma marionete.,Fui ver
M.Dukas e
ele fe-me uma
reza da qual ele não pode
liberar-se mais. RAMON

La foto
no se
revela
l

Quer
obter
amado
Q
bt o seu bem
b
d e tudo
t d
recomeçar como era antes ?Eu conheço
mais de222 laços que nunca falharam.
Minha mulher e meu amante
100% SATISFEITO e os meus
agradecimentos ao amor dos
laços encarnados que me fez
o SHAMAN dos SHAMANS,eleLa
conhece segredos. ROLANDO No
Foto

Se
Revel
a

Novo CD
A

versatilidade musical de Tony
Câmara tem lhe permitido actuar em palcos de muitas salas e
festivais de prestígio. Tony consegue
cantar como ninguém versões de alguns dos mais adorados clássicos da
música pop, e ao mesmo tempo manter um lugar de destaque no meio
norte americano do Fado. Tony é um
cantor multifacetado que se move
com facilidade entre vários géneros
de Musica e línguas.
Tony Câmara nasceu e foi criado em
Toronto, Canadá. Desde muito cedo
foi exposto ao mundo da música pe-

los pais, Antonio Tabico e Lurdes Faria, ambos artistas. De facto, com uma
semana de idade, os pais estavam de
novo em digressão, e enquanto actuavam o Tony dormia dentro de uma caixa de Guitarra Portuguesa.
Em 1999, Tony publicou o seu primeiro álbum, intitulado simplesmente
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do

Tony

Coimbra, enraizado profundamente
nas baladas de Coimbra. O álbum apresentava canções embelezadas pelo som
de guitarras abordando temas de saudade e desespero.
A carreira de Tony Câmara alcançou
a maturidade com o lançamento do álbum Dei Volta em 2003. Este álbum
assinala o início do sucesso comercial,
em particular com o single O Anel que
se passou a ser constante nas estações
de rádio na América do Norte e que
teve grande projecção em Portugal
nos populares programas Inter-Ilhas da
RDPA-Antenna 1 e Na Rota Das Ilhas
da RDP international. Pouco depois o
single foi utilizado como ambiente sonoro em importantes jingles radiofónicos e anúncios televisivos. O segundo
single Arrematações do Espírito Santo
foi acolhido com semelhante fanfarra
e é frequentemente pedido nos programas de rádio comunitário na Califórnia.
Em 2007, Tony publicou o seu terceiro álbum e o mais pessoal até à data,
intitulado Eu E O Fado. Este álbum
contém faixas de uma natureza mais
pessoal.
Sinto Tanto… foi lançado em 2010.
Graças a este quarto álbum, Tony Câmara alcançou novas audiências em
países na França, Suécia e Reino Unido.
Em 2012 Tony e seu conjunto Os Sonhos lançaram o álbum O Amor Que
Tu Me Dás que esta recheado com musica popular Portuguesa.

e os

Sonhos

O carisma e versatilidade de Tony Câmara transformou-o numa celebridade
local de grande procura para anúncios de televisão, eventos públicos e
colaborações em projectos de outros
artistas de renome. Tony continua a
aparecer em muitos programas locais e
internacionais de televisão.
Tony Câmara é constantemente louvado por promover e apoiar a cultura portuguesa através do seu trabalho
comunitário e actividades musicais. O
seu estilo muito próprio de actuação
faz de Tony Câmara um ícone cultural
de destaque no seio da cena musical
luso-canadiana.

do Norte, dando espetáculos a muitas
comunidades emigrantes. Comecei a
entusiasmar-me pelos espetáculos, por
fim comecei a cantar para o público
com a minha mãe e em seguida a cantar sozinho.
AVP: Canta canção e fado, qual lhe
toca mais?
T.C.: Em primeiro, para poder responder esta pergunta eu gostaria de
mencionar o meu país, Canada. Sinto
muito orgulho de ser Canadiano. O
Canada é um país que dá aos imigrantes, como aos meus pais a oportunidade de poder expressar e praticar a sua
cultura. Através deste poder eu tive a

UM POUCO SOBRE
TONY CÂMARA
A Voz de Portugal: Tony Câmara,
podia em suas palavras dizer um pouco
de si...???
Tony Câmara: Sou filho único de
pais emigrantes Açorianos (Lurdes Faria e Antonio Tabico). Nasci e fui criado em Toronto, Canada. Adoro cantar
música portuguesa.
AVP: Quando começou a cantar?
T.C.: A primeira vez que subi ao palco para cantar em público tinha apenas
cinco anos de idade, atuando num espetáculo de lotação esgotada, perante
uma audiência de 2000 espectadores,
no auditório da “Durfee High-School”
em Fall River, Massachusetts.
AVP: Gostaria que me falasse de
como surgiu a sua afeição pela música?
T.C.: A minha afeição pela música
surgiu através do ambiente de infância
que tive. Eu fui criado numa casa portuguesa, onde os meus pais me apresentaram à cultura Portuguesa. Durante
a minha infância, na nossa casa o toca-discos estava sempre a tocar música
portuguesa e ainda mais, os meus pais
sempre foram ligados ao meio artístico. Quando eu era criança acompanhava sempre os meus pais a várias
cidades, em Portugal e na América

oportunidade de apreciar as tradições
portuguesas, que agora sinto prazer de
dizer que são as minhas raízes. Estou
a mencionar cultura, porque a música
faz parte da cultura, e também admiro muito a cultura Portuguesa, por isso
canto em Português. Eu sinto uma ligação ou melhor dizendo um apego ao
Fado. Fado é uma linda relíquia da cultura portuguesa. O Fado foi o primeiro
estilo de música que eu recordo escutar
quando eu era criança. Portanto o fado
tem um valor sentimental para mim.
Mas isso não quer dizer que não gosto
de cantar canção ligeira, cada ambiente
pede o seu estilo diferente de música.
AVP: Que mensagem ou conselho
gostaria de deixar a todos para mais
união?
T.C: Se nós nos apoiarmos uns aos
outros, no fim todos nós incluindo a
comunidade portuguesa irão prosperar.
Agradeço esta oportunidade e já agora, lamento se a minha gramática portuguesa não é muito boa. O português
que sei falar e escrever vem da minha
educação de casa.
Podem comprar o novo CD do Tony
Câmara e o seu conjunto Os Sonhos
na Mercearia Sá e Filhos situado no
4701 rua St. Urbain.

HiGH sCHOOL OF mOnTrEaL aduLT CEnTrE
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal

3711 de Bullion, montreal, qC, H2x 3a2
Tel. 514-788-5937
inGLês BásiCO
inFOrmaçõEs Para insCriçõEs

inglês básico - manhã

Datas: 18, 19, 20, 21 de março 2013
25, 26, 27, 28 de março 2013
Hora: 9h00 às 11h00

inglês básico - tarde

Datas: 18, 19, 20, 21 de março 2013
25, 26, 27, 28 de março 2013
Hora: 17h00 às 19h00um dos

um dOs sEGuinTEs dOCumEnTOs (OriGinaL ÚniCamEnTE) é ExiGidO:
• Documentos de Imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana
uma das sEGuinTEs PrOVas dE rEsidênCia
nO (OriGinaL ÚniCamEnTE) é ExiGidO:
• Cartão de segurança medical
• Carta de condução
• Factura de electricidade (Hydro)
• Outras provas (informar-se com os empregados)

HOráriOs das auLas dE
inGLês dE BasE dE manHã E dE TardE

manhã: Do 2 de abril até 26 de junho de 2013
De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

Tarde: Do 2 de abril até 20 de junho de 2013
De segunda a quinta: 17h30 às 21h30
Custo: 100,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde
Transportes: Metro Sherbrooke, autocarro 144 Oeste
Metro St-Laurent, autocarro 55 Norte
sítio web: www.hsmontreal.ca
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Agência Algarve

681, jarry, Este, Montreal

514-273-9638

Organiza uma excursão a

NEW yORK
28 a 31 de março de 2013

Visitará
Central Park,
Time Square,
Canal Street,
Ground zero,
Woodbury Mall
e mais...

199$ por pessoa
(ocupação quadrupla)

219$ por pessoa

(ocupação tripla)

249$ por pessoa
(ocupação dupla)

Um programa fantástico com guia
acompanhante em autocarro de luxo

Contacto Cristina

514-277-1934

passaporte válido necessário
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Câmbio do dólar canadiano

19 de março de 2013

1 Euro = CAD 1.331440
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
SERVIÇOS consulares

AGÊNCIAS
DE VIAGENS

Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883
Consulado Geral de Portugal Montreal
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366
Horário de Atendimento
Segunda-Feira 9H00-15H30
Terça-feira
9H00-15H30
Quarta-Feira 9H00-16H30
Quinta-Feira 9H00-15H30
Sexta-Feira
8H30-12H30

681 Jarry Est

514.273.9638

355 Rachel Est

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

514.849.1153
514.844.3054

ASSISTENTE
SOCIAL
LA CROIX MAUVE

Homologação de mandatos e
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho
514.513.9556

Rancho Folclóricos
Campinos do Ribatejo
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Portugal de Montreal
Praias de Portgal
Verde Minho

T.:514.648.8343
T.:450.687.4035
T.:514.388.4129
T.:514.241.9742
T.:514.844.1406
T.:514.865.7603

igrejas
Igreja Baptista Portuguesa
Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

T.:514.577.5150
T.:514.844.1011
T.:450.687.4035

traduções
Me. LUCIEN BERNARDO

Sandy Martins

514.943.7907

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

TRANSPORTES

FARMÁCIAS
FARMÁCIA GAMAL GIRGIS

4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita
514.844.6212

FOTÓGRAFO

TRANSPORTES BENTO COSTA

Casamentos, aniversários,
batizados, todos os eventos...
Sylvio Martins
514.299.1593

514.946.1988

RESTAURANTES

111 St-Paul E.
514.861.4562
Web: www.solmar-montreal.com

IMPÉRIO

FOTO LUSO

BANCOS

1292 Jarry

514.721.5665

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO
PRA QUEM ANUNCIA

Informe-se sobre o Guia do consumidor dando visibilidade ao
seu negócio por um preço modesto, no jornal e no nosso site
web.
514-284-1813

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

importadores

2615 Place Chassé
www.ferma.ca

514.845.0164

MERCEARIAs
Mercearia
Portuguesa
4701 St-Urbain
514.842.3373

DENTISTAS
MONUMENTOS
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209

GRANITE LACROIX INC.

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides 450.669.7467

Essencial
nos negócios

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

514.385.1484
514.385.3541

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LISBOA

CENTROs

225 Gounod

CONFORT

177 Mont-Royal Est

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.: 514 323.8103
Casa dos Açores do Quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8
T.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9
T.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, Rachel O., H2W 1G3
T.: 514844.1011
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do Quebec
T.: 450.687.2082
Clube Oriental Português de Montreal
4000, Coutrai, H3S 1C2
T.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397, St-Lauent, H2W 1Z8
T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard O., H2T 2K1
T.:514.273.4389

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO

ALGARVE

LATINO

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

NOTÁRIOS

Quinta-feira 21 de Março
Bell Fibe: 880
Videotron: 255

- Azuleijos, no festival internacional
dos filme sobre a arte
- Alto do minho, no festival internacional dos
filmes ethnográficos no quebeque

Sábado 23 de Março

- helenA loureiro convidada na “cabane”
- Danny Fernandes no clube soda
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EMPREGOS

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

Precisamos de
empregados em
“Pavé-uni” e “
Blocos” com o
mínimo de 5 anos
de experiência na
zona (Rive-Sul).
514-444-4669
Homens para trabalhar em
companhia de paisagismo,
assentar “pavé-uni”, com ou
sem experiência e deve ter um
carro. Salário segundo experiência.
514-240-1535

Precisa-se de
serralheiros para
fabricação e
instalação com
ou sem carta de
competência.
Vitor Gaspar
514-955-5553
Cozinheira com experiência.
1851 rua Ontario Este.
514.563-1211
Varina aluminium Inc.
Pessoal para fabricação
e instalação dos seus
próprios produtos.
Contatar: 514-362-1300
ou no endereço
6327 rua Clark em Mtl.

For Rent

450 sq.ft. - Laval
Incl: Txs, AC, Alarm
on main st., concorde

aluga-se

Apartamento no centro de Vila-Moura, Algarve. Renovado,
com 3 quartos e cozinha bem
equipada. Pode alugar à semana. Para mais informações:
Manuel Justino: 514-727-3533
ou Lisete Sousa:
011-351-934-311475
51/2 na rua Bourbonière renovado, entradas para máquina de
lavar e secar. Disponível imediatamente.
514-252-8692 ou 514-255-1023
41/2 na área de Villeray. Segundo andar, cozinha et casa
de banho renovadas. Entrada
para máquina de lavar e secar.
850$ por mês. 514-844-3878
51/2 na zona do Plateau Mont-Royal. Muito limpo.
514-293-8846
51/2 no 2° andar (duplex) em
Anjou (790$). Muito limpo, cozinha em cerâmica, madeira
maciça. Bastante claridade. A
ver. Livre 1° de Julho.
514-354-0004

51/2 na 19ª avenida
em Rosemont.
Livre para o
1º de Julho.
514-722-4169
vidente
Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons
naturais. Resolve os
seus problemas sem
voodoo.
Rosa: 514 278.3956

For sale
Sewing center

- Laval: since 23 years
- Loyal customers

À Venda:
Centro de costura

Feliz

dia dos

Pais

Ser pai é acima de tudo, não esperar recompensas.
Mas ficar feliz caso e quando cheguem. É saber fazer
o necessário por cima e por dentro da incompreensão. É aprender a tolerância com os demais e exercitar a dura intolerância (mas compreensão) com os
próprios erros.
Ser pai é aprender errando, a hora de falar e de calar.
É contentar-se em ser reserva, coadjuvante, deixado
para depois. Mas jamais falar no momento preciso. É
ter a coragem de ir adiante, tanto para a vida quanto
para a morte. É viver as fraquezas que depois corrigirá no filho, fazendo-se forte em nome dele e de tudo o
que terá de viver para compreender e enfrentar.
Ser pai é aprender a ser contestado mesmo quando
no auge da lucidez. É esperar. É saber que experiência só adianta para quem a tem, e só se tem vivendo.
Portanto, é aguentar a dor de ver os filhos passarem
pelos sofrimentos necessários, buscando protegê-los
sem que percebam, para que consigam descobrir os
próprios caminhos.
Ser pai é saber e calar. Fazer e guardar. Dizer e não
insistir. Falar e dizer. Dosar e controlar-se. Dirigir
sem demonstrar. É ver dor, sofrimento, vício, queda
e tocaia, jamais transferindo aos filhos o que, a alma,
lhe corrói.
Ser pai é ser bom sem ser fraco. É jamais transferir
aos filhos a quota de sua imperfeição, o seu lado fraco, desvalido e órfão.
Ser pai é aprender a ser ultrapassado, mesmo lutando para se renovar. É compreender sem demonstrar,
e esperar o tempo de colher, ainda que não seja em
vida. Ser pai é aprender a sufocar a necessidade de
afago e compreensão. Mas ir às lágrimas quando chegam.
Ser pai é saber ir-se apagando à medida em que
mais nítido se faz na personalidade do filho, sempre
como influência, jamais como imposição. É saber ser
herói na infância, exemplo na juventude e amizade
na idade adulta do filho.
É saber brincar e zangar-se. É formar sem modelar, ajudar sem cobrar, ensinar sem o demonstrar,
sofrer sem contagiar, amar sem receber.

450.663.6644 10h-17h 450.661.5342 18h-21h Paul

Esc.:514-374-4000

514 254-0216
José Montez 514 949-3555

†

José Luís Sousa

†

Manuel de Oliveira

†

Jacinto Cordeiro

Faleceu em Montreal, no dia 13 de Março
de 2013, com a idade de 68 anos, o senhor José Luís Sousa, natural da cidade
da Ribeira Grande, São Miguel, Açores.
Esposo da Senhora Ana Maria Carvalho.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos Ana
(Carlo Sciangula), Marco (Hélen Skalidis),
Cristina (Marcelo Bruno). Seus netos Philip, Justin, Vanessa, Kayla, Emma, Joseph, restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231 St.Laurent, Montreal
514-277-7778
www.memoria.ca
Eduíno Martins
A Missa de corpo presente será Sábado, dia 23 de março de
2013, às 10h00 na igreja de Santa Cruz. Os seus restos mortais irão a sepultar em cripta no Mausoléu La Paix no Le Repos
Saint-François D’Assise.
A família, vem por este meio, agradecer a todas as pessoas
as muitas provas de carinho e amizade, bem como a todas
aquelas que, por qualquer forma, lhe tenham manifestado o
seu sentimento de pesar por tão infausto acontecimento. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Faleceu em Montreal, no dia 17 de março
de 2013, com a idade de 86 anos, o senhor
Manuel de Oliveira, natural de Lisboa, Portugal. Deixa na dor Sobrinhos/as e amigos.
Trabalhou muitos anos no Montreal Club.
Os serviços fúnebres estarão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
514-277-7778
www.memoria.ca
Eduino Martins
A missa em presença dos seus restos mortais será, quarta-feira, dia 27 de março de
2013, às 11h30 na igreja de Santa Cruz.
A família, vem por este meio, agradecer a todas as pessoas
as muitas provas de carinho e amizade, bem como a todas
aquelas que, por qualquer forma, lhe tenham manifestado o
seu sentimento de pesar por tão infausto acontecimento. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Faleceu em Montreal, no dia 16 de março
de 2013, com a idade de 86 anos, o senhor
Jacinto Cordeiro, natural das Feteiras do
Sul, São Miguel, Açores. Esposo da Senhora Valentina Moniz Cordeiro.
Deixa na dor sua esposa, suas filhas Maria
Eduarda (João Costa) Maria Joana (João
Cordeiro) Maria Ermelinda (José Cordeiro)
Maria do Carmo (Carlos Rosa). Seus netos (as) Ana Paula ( Russil) Denny, Patricia
(Pedro) Nemésio(Paula), Nélio (Pamela)
Helio (Tiffany) Delia (Helder) Delio (Chantal) Sérgio (Brittany) Dercio (Anne-Marie)
Debra, Celia. Seus Bisnetos (as). Seu irmão Fernando (Eduina). Sobrinhos (as), restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
514-277-7778
www.memoria.ca
Eduíno Martins
A Missa de corpo presente foi, terça-feira, dia 19 de março
de 2013, às 10h00 na igreja de Santa Cruz. Foi a sepultar no
cemitério Pres du Fleuve.
Renovam com profunda saudade a Missa do sétimo dia será
celebrada sexta-feira, dia 22 de Março de 201, às 18h30 na
igreja de Santa Cruz.
A família, vem por este meio, agradecer a todas as pessoas,
as muitas provas de carinho e amizade, bem como a todas
aquelas que, por qualquer forma, lhe tenham manifestado o
seu sentimento de pesar por tão infausto acontecimento. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
TIO JACINTO QUE NO CÉU JÁ BRILHAS
ASSIM PORQUE DEUS QUER
PROTEGENDO TEUS GENROS E FILHAS
TEUS NETINHOS E MULHER.
Manuel Fátima

Bonita casa totalmente renovada.
A ver para gostar
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Lenda da nossa terra

Lenda das Obras
de Santa Engrácia
Simão Pires, um cristão novo, cavalgava todos

os dias até ao convento de Santa Clara para se encontrar às escondidas com Violante. A jovem tinha sido feita noviça à força por vontade do seu
pai fidalgo que não estava de acordo com o seu
amor. Um dia, Simão pediu à sua amada para fugir com ele, dando-lhe um dia para decidir. No dia
seguinte, Simão foi acordado pelos homens do rei
que o vinham prender acusando-o do roubo das
relíquias da igreja de Santa Engrácia que ficava
perto do convento. Para não prejudicar Violante, Simão não revelou a razão porque tinha sido
visto no local. Apesar de invocar a sua inocência
foi preso e condenado à morte na fogueira que se
realizaria junto da nova igreja de Santa Engrácia,
cujas obras já tinham começado. Quando as labaredas envolveram o corpo de Simão, este gritou
que era tão certo morrer inocente como as obras
nunca mais acabarem. Os anos passaram e a freira
Violante foi um dia chamada a assistir aos últimos
momentos de um ladrão que tinha pedido a sua
presença. Revelou-lhe que tinha sido ele o ladrão
das relíquias e sabendo da relação secreta dos jovens, tinha incriminado Simão. Pedia-lhe agora o
perdão que Violante lhe concedeu. Entretanto, um
facto singular acontecia: as obras da igreja iniciadas à época da execução de Simão pareciam nunca
mais ter fim. De tal forma que o povo se habitou a
comparar tudo aquilo que não mais acaba às obras
de Santa Engrácia.

palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais: 1. Espécie de pandeiro quadrado, coberto de
pele dos dois lados e com soalhas. Não largar da mão. 2. Cobertura para a cabeça, sem abas, e quase sempre com pala.
Pátio. 3. Naquele lugar. Rosca do parafuso. 4. Dor de dentes. 5.
Untar com óleo. Contr. da prep. a com o art. def. os. 6. Exprime
a ideia de ovo (pref.). Sétima nota da escala musical. 7. Eiró.
Pedra preciosa, de cor leitosa ou azulada, que apresenta reflexos cambiantes e é uma variedade de sílica hidratada. 8. Habitante ou natural da Samaria. 9. Açude. Acrónimo de Imposto
sobre o Valor Acrescentado. 10. Conjunto de reses criadas para
serviços agrícolas e consumo doméstico. Gostar muito de. 11.
Causa inquietação. Haste florífera de algumas plantas.
Verticais: 1. Parte inferior ou pendente de certas peças de
vestuário. Por conseguinte. Contr. da prep. de com o art. def.
a. 2. Má-fé. Verbal. 3. Ligado. Última letra do alfabeto grego.
4. Crença religiosa. Designa afirmação (interj.). Fiança, quando prestada na letra de câmbio, livrança ou cheque. 5. Nome
da letra N. Capela, ermida. 6. Som repentino e forte. 7. Pregar
ripas em. Fruto da ateira. 8. Vereador. Fileira. O espaço aéreo.
9. Variedade de urze. Resina odorífera cor de enxofre. 10. Camareiros. Do feitio de ovo. 11. Batráquio anfíbio aquático, anuro,
da família dos ranídeos. Empunhar. Qualquer abertura circular.
solução da semana passada

Horizontais: 1. Camas, Livre. 2. Etário, Roer. 3. Ré, Onda, Oco. 4. Arma,
Is. 5. Azálea, Anã. 6. Alise, Cinto. 7. Tua, Iriado. 8. Us, Crua. 9. Rim, Oira,
Ai. 10. Avir, Rabelo. 11. Rolão, Mamar.
Verticais: 1. Cera, Aturar. 2. Até, Alusivo. 3. Má, Azia, Mil. 4. Aro, Ás, Rã.
5. Sinaleiro. 6. Odre, Ruir. 7. Amaciaram. 8. Ir, IA, Aba. 9. Voo, Anda, Em.
10. Recinto, Ala. 11. Erosão, Pior.

Paulo Bento: «O que temos que
fazer é óbvio para todos, ganhar»
Na cabeça de Paulo Bento para os jogos com Israel e
Azerbaijão os objetivos estão mais que definidos: «O
que temos que fazer é óbvio para todos, é ganhar».
Por isso, o selecionador nacional, sublinhando que
não há qualquer falta de compromisso dos jogadores
da equipa das quinas, salienta que o importante é preparar e saber como atingir esse objetivo. O treinador
quer evitar o desgaste de pensar no primeiro lugar,
uma vez que a conquista do mesmo não depende, exclusivamente,
da seleção portuguesa. «O mais
fácil é o objetivo para qualquer
jogo e estes não fogem à regra, é
ganhar. O que temos que fazer na
próxima semana é saber como o
queremos fazer. O que temos que
fazer é óbvio para todos. Temos
que ir à procura, o compromisso que temos é saber a maneira
como alcançamos esse objetivo,
é o mais importante na semana de
trabalho», atirou Paulo Bento, em
conferência de imprensa, após revelar a lista de convocados para
os confrontos com Israel e Azerbaijão, na qualificação europeia
para o Mundial 2014.
Portugal possui, neste momento,
sete pontos no grupo F, os mesmos que soma Israel, ao passo que a Rússia, que lidera, tem 12. Paulo Bento assume que o primeiro objetivo da equipa das quinas, chegar ao Mundial 2014
através do primeiro lugar do grupo, já não depende
apenas do que os jogadores lusos possam fazer.
«Alcançável é, matematicamente é possível. Mas já
não depende de nós. Mais do que desgastar-nos com
aquilo que não podemos controlar, temos que meter
o nosso foco no que depende de nós próprios e que
é chegar ao Mundial, neste momento por outra via.
Isso não invalida os objetivos definidos ao princípio.
Temos o objetivo de estar no Mundial, preferencialmente em primeiro lugar. Sabíamos que havia três
equipas com esse objetivo mais definido, nós, a Rússia e Israel, com favoritismo para nós e Rússia. A maneira como as coisas estão neste momento é que há
uma equipa melhor posicionada, porque fez para isso
e aproveitou alguns resultados em que nós não fomos
tão eficazes. Mas continuamos a ter o nosso objetivo
intacto, passa é por outra forma de lá chegar. Os próximos dois jogos, sendo naturalmente importantes
para esse objetivo do play-off, não vão definir por si
só a nossa classificação. Mas é importante», avisou
o treinador, mudando o foco da da seleção nacional,
que tem obviamente no segundo lugar e consequente
play-off a principal porta de acesso ao Campeonato
do Mundo.
«Israel tem qualidade»
Na análise ao primeiro adversário da equipa das quinas, a seleção de Israel, Paulo Bento diz que é uma
equipa que «tem qualidade em todos os momentos do
jogo», que é «evoluída do ponto de vista técnico» e
que «joga em casa, num ambiente que será difícil».
A semana de trabalho com os jogadores convocados
servirá, considera o selecionador, para preparar o que
Portugal tem que fazer para vencer. «Temos que ir a
jogo sabendo o que temos que fazer e o que o adversário pode fazer».
Compromisso dos jogadores não pode ser questionado
Ciente da igualdade pontual entre Portugal e os israelitas, Paulo Bento assume que «pela questão matemática é importante ganhar», apesar de considerar
que o jogo da próxima sexta-feira não é decisivo e

rejeitando qualquer ausência de compromisso por
parte dos jogadores.
«Se há alguma dúvida eu não a tenho. Disse no último estágio, do jogo com o Equador, que a nossa
sorte é termos jogadores a quererem representar seleção nacional. Pedir compromisso não é preciso. Não
gastarei nenhum minuto da próxima semana a pedir
compromisso aos jogadores, sei que o têm e que o
vão dar. Portugal não perdeu objetivos ou deixou de alcançar objetivos por falta de compromisso
dos jogadores. Tem sido a 100
por cento e para mim é suficiente. Quem dá tudo, a mais não é
obrigado».
Moutinho para avaliar, Sereno e Vieirinha para ajudar
João Moutinho deixou ontem
o jogo do FC Porto na Liga dos
Campeões, em Málaga, com
queixas. A gravidade ou extensão
da lesão ainda não é conhecida.
O técnico nacional assume que
o departamento médico da seleção vai estar em diálogo com o
FC Porto, com o jogador e que
a situação será avaliada, não sabendo ainda se pode ou não contar com o médio para o jogo da
próxima semana.
«Não temos a segurança de que o João possa estar disponível quer para o próximo jogo do seu clube [Marítimo, no domingo], quer para os jogos que
temos para fazer. Aquilo que faremos é defender os
interesses da seleção nacional, da mesma maneira os
do clube que representa, o FC Porto, e ter a preocupação maior com o estado físico do jogador».
Já no que diz respeito à chamada de Vieirinha e de
Sereno, Paulo Bento encaixa-os numa lógica de polivalência e diz que são mais dois para ajudar.
«Normalmente temos no nosso grupo, essencialmente para jornadas duplas, quatro centrais. O Sereno tem a possibilidade de em algum momento do
jogo poder ser utilizado também como lateral. O
Vieirinha tem sido um jogador que tem estado nas
pré-convocatórias, entendemos por aquilo que é o
seu momento, o seu rendimento, trazê-lo para esta
convocatória. Tem qualidade, é evoluído do ponto
vista técnico, é um extremo taticamente competente
e que apresenta características diferentes dos outros
extremos que temos», explicou.
Sem preocupação com Ronaldo
No último jogo do Real Madrid a imprensa espanhola noticiou que Cristiano Ronaldo terá consumido
açúcar por se sentir debilitado ou apresentar índices
energéticos mais baixos. Brincando com a situação,
dizendo que levariam mais pacotes de açúcar para o
jogo, Paulo Bento diz não ter qualquer preocupação
com o craque luso.
«São coisas pontuais, que acontecem, não me preocupa minimamente. Não estamos com esse tipo de
preocupação. O jogador está com um rendimento
excecional, vive um bom momento, uma boa fase e
esperamos, como com os outros todos, que nos ajude
a alcançar o objetivo».
Os convocados para os dois próximos jogos:
Guarda-redes; Beto, Eduardo, Patricio;
Defesas: Bruno Alves, Coentrão, Sereno, Sílvio,
João Pereira, Pepe, Luís Neto;
Médios: Carlos Martins, Custódio, Moutinho, Veloso, Machado, Meireles, Vieirinha;
Avançados: Cristiano Ronaldo, Danny, Hugo Almeida, Postiga, Pizzi, Varela
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Benfica

e FC Porto mais longe
um do outro, Sporting
dá esperança...

N

ovo desperdício da marca de penalty do FC Porto, novo deslize do campeão,
aproveitamento máximo do
rival Benfica. A corrida ao título tem agora um líder mais
destacado, conclusão óbvia
da jornada 23.
Ainda assim, é preciso olhar
a outros fatores no empate dos
dragões com o Marítimo e no
triunfo encarnado em Guimarães. O 1-1 dos Barreiros é tão
preocupante pela diferença que
deixou na tabela como pela exibição do FC Porto. Ainda que
o treinador Vítor Pereira declarasse que a equipa teve «estofo
de campeão», a verdade é que
os bicampeões nacionais não
reagiram à eliminação europeia
como outras equipas do clube,
noutras épocas, fizeram. O FC
Porto teve posse de bola, mas
isso é apenas um meio para um
fim: que não chegou. Porque
só teve dois remates de perigo
em 45 minutos e, apesar de um
deles ter dado golo, foi «compensado» com um erro muito
pouco normal na defesa azul
e branca. Depois, quando quis
acelerar, ficou sem tempo.
Em contraste com esta palidez, o encarnado garrido que
se viu em Guimarães. O Vitória
começou por equilibrar o jogo
com o Benfica, mas assim que
os encarnados se apanharam na
frente o rumo do jogo foi (quase) num só sentido. A equipa
de Jorge Jesus beneficiou de
superioridade numérica, é certo, mas por isso mesmo fez o
que se lhe exigia: avolumou o
resultado perante os vimaranenses e aumentou para quatro
a distância para o rival.
Os últimos sete jogos do campeonato partem da premissa de

que em cima da paragem para
as seleções,o Benfica está com
maior dinâmica, não só de resultados, como de fulgor exibicional e até mental em relação
ao FC Porto, que anteriormente
teve oportunidades e não aproveitou deslizes do rival. Aliás,
voz de comando dentro do
balneário portista, Lucho surgiu agastado após o 1-1 com
o Marítimo. O «matematicamente» de El Comandante soa
até a exagero, pelo que falta de
campeonato, e contrasta inclusive com anterior declaração
do treinador portista: «Que
ninguém pense que o título está
atribuído.» Ainda assim, é invulgar que um dos jogadores
mais reputados e familiarizados com a cultura azul e branca

tenha uma frase que, na verdade, espelha alguma resignação
ou, igualmente preocupante,
um estado de espírito nada
comum para este período de
campeonato. Abaixo dos concorrentes ao campeonato continua o Sp. Braga, que venceu de
forma categórica em Barcelos e
evitou assim que o P. Ferreira,
vencedor em Olhão, o voltasse a ultrapassar. Por aqui, tudo
corre igual, ao contrário do

Segunda divisão

Zona Norte
1-Mirandela
2-Chaves
3-Ribeirão
4-Vizela
5-Limianos
6-Famalicão
7-Tirsense
8-Fafe
9-Boavista
10-Varzim
11-Gondomar
12-Vilaverdense FC
13-Amarante
14-GD Joane
15-Padroense
16-Infesta

Zona Centro

P	J	 V
47 24 14
42 24 11
42 24 11
41 24 11
39 24 10
38 24 10
34 24 8
32 24 8
32 24 8
31 24 6
27 24 5
27 24 6
25 24 5
21 24 5
17 24 4
15 24 4

E	D
5 5
9 4
9 4
8 5
9 5
8 6
10 6
8 8
8 8
13 5
12 7
9 9
10 9
6 13
5 15
3 17

P	J	 V
1-Cinfães
48 24 13
2-Ac. Viseu
44 24 12
3-Sp. Espinho
41 24 11
4-Pampilhosa
39 24 11
5-Operário
37 24 10
6-Benf.C.Branco 36 24 9
7-Sousense
36 24 9
8-Anadia
33 24 10
9-Coimbrões
32 24 7
10-S. João Ver
32 24 9
11-AD Nogueirense 31 24 8
12-Tourizense
27 24 7
13-Cesarense
25 24 6
14-Bustelo
22 24 4
15-Lusitânia
20 24 4
16-Tocha
13 24 2

que acontece com a equipa de
Manuel Cajuda, que caiu nos
lugares de descida: na próxima
jornada, o Olhanense mede forças precisamente com a única
equipa que está abaixo na tabela: o Beira Mar. Os aveirenses
desperdiçaram duas vantagens
frente a um Nacional que sprinta para as provas europeias.
A equipa de Costinha tem de
deixar os triunfos morais para
passar aos resultados urgentemente. Nessa parte debaixo
da tabela, o Moreirense deu
um valente salto (venceu o Rio
Ave), enquanto Gil Vicente,
Académica e também o V. Setúbal continuam em risco. Os
estudantes perderam perante o
sensacional Estoril, que é dono
do último lugar europeu da
Liga. Pode não acabar lá, mas a
verdade é que o futebol da formação de Marco Silva merece,
pelo menos, «beijar» o posto.
A concorrência é feroz, porém,
com o Sporting a meter-se ao
barulho. No outro penalty da
jornada, Labyad fez o que Van
Wolfswinkel não conseguira
até então: marcar. Os leões ganharam ao V. Setúbal e estão a
quatro pontos do Estoril. Mas
mais do que isso foi a capacidade ofensiva que a equipa
demonstrou que dá alguma esperança aos adeptos leoninos.
Pela primeira vez na época,
terão visto algo bom para o futuro, com, provavelmente, uma
das melhores exibições da temporada.Em suma, o calendário
aperta para Benfica e FC Porto, mas também para todos os
outros. Por exemplo, quando
os dragões visitarem Coimbra
na próxima ronda, não serão os
únicos debaixo de pressão nesse jogo.

Zona Sul
E	D
9 2
8 4
8 5
6 7
7 7
9 6
9 6
3 11
11 6
5 10
7 9
6 11
7 11
10 10
8 12
7 15

1-Mafra
2-Farense
3-U. Leiria
4-Torreense
5-Sertanense
6-Oriental
7-1º Dezembro
8-Fátima
9-Louletano
10-Casa Pia
11-Quarteirense
12-Pinhalnovense
13-Fut. Benfica
14-Carregado
15-Oeiras
16-Ribeira Brava

P	J	 V
50 24 15
47 24 13
45 24 13
44 24 13
41 24 12
39 24 12
39 24 10
32 24 10
31 24 8
30 24 6
26 24 5
25 24 6
24 24 6
23 24 5
17 24 3
10 24 2

E	D
5 4
8 3
6 5
5 6
5 7
3 9
9 5
2 12
7 9
12 6
11 8
7 11
6 12
8 11
8 13
4 18

1-Benfica
2-FC Porto
3-SC Braga
4-P. Ferreira
5-Estoril Praia
6-Marítimo
7-V. Guimarães
8-Rio Ave
9-Nacional
10-Sporting
11-V. Setúbal
12-Académica
13-Moreirense
14-Gil Vicente
15-Olhanense
16-Beira-Mar

P

J

V

E

D

GM GS

61
57
43
42
31
30
30
30
28
27
23
21
20
19
18
17

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

19
17
13
11
9
7
8
8
7
6
6
4
4
4
3
3

4
6
4
9
4
9
6
6
7
9
5
9
8
7
9
8

0
0
6
3
10
7
9
9
9
8
12
10
11
12
11
12

60
52
50
32
34
24
26
26
34
23
25
28
22
22
23
26

marcadores

rESULTADO
Gil Vicente 1-3 SC Braga
Olhanense 1-2 P. Ferreira
Sporting 2-1 V. Setúbal
Rio Ave 0-1 Moreirense
Estoril Praia 2-0 Académica
Beira-Mar 2-2 Nacional
Marítimo 1-1 FC Porto
V. Guimarães 0-4 Benfica

próxima jornada
P. Ferreira 29/03  15:00 Gil Vicente
Beira-Mar 30/03  11:00 Olhanense
Moreirense 30/03  11:00 Estoril Praia
V. Setúbal 30/03  11:00 Marítimo
Académica 30/03  13:15 FC Porto
Benfica 30/03  15:30 Rio Ave
Nacional 01/04  13:15 V. Guimarães
SC Braga 01/04  15:30 Sporting

1-Jackson Martínez
FC Porto
2-Óscar Cardozo
Benfica
3-Meyong
V. Setúbal
3-Éder
SC Braga
5-Lima
SC Braga, Benfica
6-Edinho
Académica
7-Nabil Ghilas
Moreirense
8-Steven Vitória
Estoril Praia

23
16
13
13
12
11
10
8

próxima jornada

rESULTADO
Feirense 2-0 V. Guimarães B
FC Porto B 0-1 Atlético CP
Tondela 1-2 Desp. Aves
Freamunde 2-0 Marítimo B
Trofense 0-1 Arouca
Belenenses 2-1 Leixões
U. Madeira 1-1 Portimonense
Naval 1-0 UD Oliveirense
Benfica B 4-1 Penafiel
SC Braga B 0-0 Sporting B
Santa Clara 0-0 Sp. Covilhã

1-Belenenses
2-Arouca
3-Sporting B
4-Santa Clara
5-Leixões
6-Desp. Aves
7-UD Oliveirense
8-Benfica B
9-FC Porto B
10-Penafiel
11-Portimonense
12-U. Madeira
13-Tondela
14-Naval
15-Feirense
16-Atlético CP
17-Marítimo B
18-SC Braga B
19-Trofense
20-Sp. Covilhã
21-Freamunde
22-V. Guimarães B

14
11
31
20
31
34
38
30
38
27
43
36
36
41
35
42

P
78
56
52
50
50
49
49
48
47
46
45
45
44
42
39
37
34
30
28
27
24
23

Sp. Covilhã 30/03 Feirense
Sporting B 30/03 Benfica B
V. Guimarães B 30/03 Naval
Penafiel 30/03 Belenenses
Leixões 30/03 U. Madeira
Portimonense 30/03 Tondela
UD Oliveirense 30/03 Trofense
Arouca 30/03 Freamunde
Marítimo B 30/03 FC Porto B
Atlético CP 30/03 Santa Clara
Desp. Aves 30/03 SC Braga B

J
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
32
32
32
31

V
24
16
13
13
13
12
13
13
12
13
12
10
12
10
10
10
10
7
6
5
5
4

E
6
8
13
11
11
13
10
9
11
7
9
15
8
12
9
7
4
11
10
12
9
11

D
2
8
6
8
8
7
9
10
9
12
11
7
12
10
13
15
18
13
16
15
18
16

GM GS
59 25
49 34
47 33
46 35
36 28
37 35
43 37
55 41
39 34
34 33
43 42
37 33
40 41
41 42
45 48
36 47
28 37
27 37
24 43
27 41
29 54
14 36
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F1: Kimi Raikkonen Abriu o
Baile com uma Vitória Clara

e desce

Barcelona:

nem tudo
ficou resolvido

elbourne abriu com chave d’Ouro o primeiro
Grande Prémio da FORMULA
1 da época 2013. E, pode crer,
caro leitor, que começamos a
temporada com um leque de sequências que raramente vimos
em corridas desta modalidade!

BULL que formaram, o pódio.
Numa prova cheia de possibilidade de quem poderia sair vitorioso, Raikkonen apostou numa
estratégia de duas paradas com
um carro que degastava menos
os seus pneus, ele acabou por
alcançar a vitoria, superando a
estratégia de Alonso, que realizou três paradas. Também com
três pit stops, a Ferrari errou na
tática de Filipe Massa, guardan-

Sol, Chuva, tempo nublado e
fresco, calor, enfim… uma temperatura que só por si, conseguimos ver uma, em cada corrida.
Mas foi bom, direi mesmo ótimo, e porquê? Porque além de
analisarmos verdadeiramente
quem são os pilotos que poderão efetivamente melhor se
adaptar a este género de corrida,
podemos testar a fiabilidade dos
monolugares e como tal, o que
de bom nos trouxe a PIRELLI
no que respeita ao composto de
pneumáticos . E... os vencedores
desta corrida foram: Raikkonen
com a LOTUS, Alonso com a
FERRARI, Vettel com a RED-

do-o por tempo demais na pista
durante a segunda rodada de paragens.
Fernando Alonso descreveu
o seu segundo lugar no Grande Prémio da Austrália como
“um resultado fantástico” para
a equipa da Ferrari. O espanhol
conseguiu ultrapassar o seu
companheiro, Felipe Massa e o
seu rival da Red Bull, Sebastian
Vettel, durante a sua segunda
entrada nas boxes e recebeu a
primeira bandeira de 2013 a 12
segundos do vencedor da prova
Kimi Raikkonen.
“Esta foi uma corrida fantástica para nós, lutando pela

Hélder Dias

O Barcelona-Milan foi lançado em bases excessivas por muita gente, o que provavelmente
também levará ao erro de algumas conclusões.
A eventual eliminação do Barcelona não significaria mais do que o afastamento da Liga dos Campeões.
O que não é pouco, claro, mas está longe de ser o fim do
Mundo. O facto de o Barcelona ter seguido em frente, com
muito mérito, também não apaga algumas das questões levantadas nas últimas semanas.
Uma equipa, seja ela qual for, tem oscilações normais e compreensíveis.
Não se constrói e não se destrói em dias, nem sequer em
semanas. Este Barcelona, produto de anos de trabalho, pode
abanar mas não cairá assim.
A equipa catalã, além das qualidades próprias, defrontou um
adversário que na noite de terça-feira foi fraco e incompetente. E teve a sorte do jogo no minuto que muito decidiu.
O Milan organizou-se de forma deficiente e sofreu três dos
quatro golos devido a perdas de bola na sua própria fase de
construção. Nunca conseguiu sair em velocidade, com bolas
longas à procura dos homens da frente. Aliás, conseguiu-o
uma vez e o lance acabou com o remate de Niang a ser defendido pelo poste de Valdés. A seguir Messi fez o 2-0 e muito
ficou claro nesse instante.
Apesar do grande resultado (4-0 ao Milan será sempre notável) e da fantástica noite em Camp Nou, o Barcelona esteve
longe de ser a equipa de outros tempos a defender. Pressionou
bem menos do que é costume, tremeu atrás em algumas fases
da partida.
Mesmo Messi, autor de dois golos, impressionou menos do
que outras ocasiões.
Tudo somado, a minha conclusão é esta: o Barcelona não
estava tão mal como dava jeito a muitos escrever e dizer antes
do jogo.
E não voltou a ser perfeito agora.
Conseguiu o mais importante, seguir em frente na Liga dos
Campeões, graças a uma das escassas cinco reviravoltas (depois de perder na primeira mão por dois golos de diferença)
da prova.

M

vitória”, disse Alonso. “Estou
um pouco triste por não vencer
a corrida, mas Kimi foi fantástico e a equipa Lotus também.
Damos-lhes os parabéns pela
corrida fantástica que fizeram”.
Quanto ao vencedor (sem papas
na língua), foi categórico: “Este
era o nosso plano antes da corrida”, disse Raikkonen sobre a
estratégia de duas paradas. “Eu
estava confiante que os pneus
aguentariam e tivemos efetivamente um bom carro durante
todo o fim de semana. Eu pensei
verdadeiramente que seria fácil
fazer tudo isto funcionar. Eu fiz
uma boa largada e tudo deu certo.” “Esta foi uma das minhas
vitórias mais fáceis. Espero fazer mais deste género.
Sebastian Vettel, terceiro: “Ficamos sempre um pouco dececionados quando você larga em
primeiro e não termina em primeiro, mas no geral foi um bom
fim de semana para nós. Tivemos um bom dia com a pole e
o pódio, mas na corrida fomos
um pouco agressivos demais
com os pneus , enquanto que os
outros fizeram um trabalho melhor. Há sempre áreas onde você
pode melhorar, mas o resultado
é justo. Não vimos o Kimi na
pista, ele estava muito rápido e o
Fernando passou à minha frente num momento vulnerável,
mas podemos ficar felizes com
o terceiro lugar”. Mas esta foi
apenas a primeira corrida, vamos ver para a próxima semana,
muito há para ver!

Campeonatos Europeus - Resultados e Classificação
Inglaterra
Premier League

Espanha
Liga BBVA

Everton 2-0 Man. City
Aston Villa 3-2 QPR
Southampton 3-1 Liverpool
Stoke City 0-0 West Bromwich
Swansea City 0-2 Arsenal
Man. United 1-0 Reading
Sunderland 1-1 Norwich City
Tottenham 0-1 Fulham
Chelsea 2-0 West Ham
Wigan Athletic 2-1 Newcastle
P	J	 V
1-Man. United
74 29 24
2-Man. City
59 29 17
3-Chelsea
55 29 16
4-Tottenham
54 30 16
5-Arsenal
50 29 14
6-Everton
48 29 12
7-Liverpool
45 30 12
8-West Bromwich 44 30 13
9-Swansea City 40 30 10
10-Fulham
36 29 9
11-Stoke City
34 30 7
12-Norwich City 34 30 7
13-Newcastle
33 30 9
14-West Ham
33 29 9
15-Sunderland
31 30 7
16-Southampton 31 30 7
17-Aston Villa
30 30 7
18-Wigan Athletic 27 29 7
19-Reading
23 30 5
20-QPR
23 30 4

E	D
2 3
8 4
7 6
6 8
8 7
12 5
9 9
5 12
10 10
9 11
13 10
13 10
6 15
6 14
10 13
10 13
9 14
6 16
8 17
11 15

França
Ligue 1

Deportivo 3-1 Celta de Vigo
Real Sociedad 4-1 Valladolid
Getafe 1-0 Athletic
Real Madrid 5-2 Mallorca
Valencia 3-0 Real Betis
Málaga 0-2 Espanyol
Sevilla 4-0 Zaragoza
Osasuna 0-2 At. Madrid
Granada 1-1 Levante
Barcelona 3-1 Rayo Vallecano
P	J	 V
1-Barcelona
74 28 24
2-Real Madrid
61 28 19
3-At. Madrid
60 28 19
4-Real Sociedad 47 28 13
5-Valencia
45 28 13
6-Málaga
44 28 12
7-Real Betis
43 28 13
8-Getafe
42 28 12
9-Rayo Vallecano 41 28 13
10-Sevilla
38 28 11
11-Levante
37 28 10
12-Valladolid
35 28 9
13-Espanyol
35 28 9
14-Athletic
32 28 9
15-Granada
28 28 7
16-Osasuna
28 28 7
17-Zaragoza
26 28 7
18-Mallorca
24 28 6
19-Celta de Vigo 23 28 6
20-Deportivo
20 28 4

E	D
2 2
4 5
3 6
8 7
6 9
8 8
4 11
6 10
2 13
5 12
7 11
8 11
8 11
5 14
7 14
7 14
5 16
6 16
5 17
8 16

Itália
Serie A

Marseille 0-0 AC Ajaccio
Bastia 4-1 Lyon
Montpellier 1-1 Troyes
Lille 1-2 Évian TG
Lorient 4-0 Brest
Stade de Reims 1-0 Rennes
Sochaux 1-1 Valenciennes
Nancy 1-0 Nice
Toulouse 0-0 Bordeaux
Saint-Étienne 2-2 Paris SG
P	J	 V
1-Paris SG
58 29 17
2-Lyon
53 29 15
3-Marseille
51 29 15
4-Saint-Étienne 49 29 13
5-Nice
48 29 13
6-Lille
46 29 12
7-Montpellier
45 29 13
8-Lorient
43 29 11
9-Bordeaux
42 29 10
10-Rennes
42 29 12
11-Toulouse
38 29 9
12-Valenciennes 36 29 9
13-AC Ajaccio
33 29 8
14-Bastia
33 29 9
15-Évian TG
30 29 7
16-Stade de Reims 30 29 7
17-Brest
29 29 8
18-Sochaux
28 29 7
19-Troyes
24 29 4
20-Nancy
24 29 5

E	D
7 5
8 6
6 8
10 6
9 7
10 7
6 10
10 8
12 7
6 11
11 9
9 11
11 10
6 14
9 13
9 13
5 16
7 15
12 13
9 15

Catania 3-1 Udinese
Bologna 0-2 Juventus
Siena 0-0 Cagliari
Napoli 3-2 Atalanta
Pescara 0-2 Chievo
Fiorentina 3-2 Genoa
Sampdoria ADI Internazionale
Milan 2-0 Palermo
Torino 1-0 Lazio
Roma 2-0 Parma
1-Juventus
2-Napoli
3-Milan
4-Fiorentina
5-Lazio
6-Roma
7-Internazionale
8-Catania
9-Udinese
10-Parma
11-Cagliari
12-Sampdoria
13-Chievo
14-Torino
15-Bologna
16-Atalanta
17-Genoa
18-Siena
19-Pescara
20-Palermo

P	J	 V
65 29 20
56 29 16
54 29 16
51 29 15
47 29 14
47 29 14
47 28 14
45 29 13
41 29 10
35 29 9
35 29 9
35 28 10
35 29 10
35 29 8
35 29 10
33 29 10
26 29 6
25 29 8
21 29 6
21 29 3

E	D
5 4
8 5
6 7
6 8
5 10
5 10
5 9
6 10
11 8
8 12
8 12
6 12
5 14
12 9
5 14
5 14
8 15
7 14
3 20
12 14

Meias-Finais
SC Braga 0-0 (3-2)g.p. Benfica
FC Porto vs Rio Ave ADIADO

Meias-Finais

1ª Mão 2ª Mão
Guimarães - Belenenses 27/03 17/04
P. Ferreira - Benfica
0-2
17/04

Liga

dos

Campeões

Oitavos-de-Final
1ª Mão 2ª Mão

Valencia - Paris SG
Celtic - Juventus
Shakhtar - B. Dortmund
R. Madrid - M. United
Galatasaray - Schalke
Milan - Barcelona
Arsenal - B. München
FC Porto - Málaga

1-2
0-3
2-2
1-1
1-1
2-0
1-3
1-0

UEFA
Europa League

1-1
0-2
0-3
2-1
3-2
0-4
2-0
0-2

Oitavos-de-Final
1ª Mão 2ª Mão

FK Anzhi - Newcastle
Steaua-Chelsea
Plzeň-Fenerbahçe
VfB Stuttgart-Lazio
Tottenham-Inter
Benfica-Bordeaux
Levante-Rubin Kazan
FC Basel-Zenit

0-0
1-0
0-1
0-2
3-0
1-0
0-0
2-0

0-1
1-3
1-1
1-3
1-4(a.p.)
3-2
0-2(a.p.)
0-1

E Giggs
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para
substituir Alex

Ferguson?

yan Giggs faz 40 anos a
29 Novembro de 2013.
Acabou de renovar mais uma
época pelo Manchester United
e fez com o Real Madrid, para
a Liga dos Campeões, o milésimo jogo. Leu bem. Jovem de
39 anos, é uma lenda viva do
Manchester United, continua a
demonstrar que é um enorme

responder sempre que é utilizado. Mais uma vez o saber de
Sir Alex vem ao de cima. Foi
e provavelmente será o único
treinador de Giggs na sua longa
carreira. Conhece o homem e o
jogador, sabe retirar dele rendimento. Giggs alinhou de início
contra o Real Madrid a 5 Março, tinha feito o jogo anterior a
23 de Fevereiro. Sir Alex sabia
que Giggs, para render e estar
a um bom nível, precisava de
mais descanso do que os outros.
E teve. Jogou numa posição que

jogador.
Sir Alex Ferguson perguntou
«o que posso dizer de Giggs
que ainda não tenha sido dito?»,
para depois acrescentar: «É fantástico, um excepcional ser humano». Aquilo a que assistimos
desde 2 de Março 1991 é realmente extraordinário. Parece
eterno. Ao site do clube, Giggs
falou de si e daquilo que o move
para continuar. Sente-se bem,
diverte-se com o seu futebol
mais do que nunca mas, mais
importante, sente que contribui para a equipa. São aspectos
fundamentais. A renovação? Sir
Alex sabe que ele pode acrescentar qualidade e experiência à
equipa. Este é o critério.
Como se gere um jogador com
qualidade mas com 39 anos?
Não se espera que esteja em
todos os jogos mas trabalha-se para que esteja à altura para

deixou de ser normal para ele
nos últimos anos. Bem posicionado e no apoio ao lateral, foi
intenso e agressivo mas sempre
com o toque de classe e qualidade nas acções com bola.
Comentei para a TVI esse jogo
e a dado momento referi que
podia ser uma das opções para
sair, não porque estivesse a jogar mal, que não era o caso, mas
pelo desgaste físico e emocional que a estratégia colectiva o
obrigou a ter individualmente. E
pela necessidade de alterar. Engano. Não foi substituído, manteve-se até ao fim com a mesma
intensidade. Boa capacidade física e mental fê-lo durar o jogo
todo. Grande jogador e Sir Alex
melhor do que ninguém sabia a
boa resposta que ele podia dar.
No passado domingo contra o
Chelsea nem para o banco foi.
Esta é a boa gestão de Fergu-

Pedro Barbosa

R

son. A época é longa e ele vai
ser importante em outros jogos.
Este brilhante jogador vai na sua
23ª época na Premier League e
em todas elas marcou. Impressionante. Como disse Sir Alex,
tem uma fantástica energia pelo
jogo e é fascinante observá-lo.
Não acredita que este registo
seja alcançado por mais alguém.
São marcas extraordinárias que
nos levam a pensar como será o
dia-a-dia de alguém que atinge
este patamar competitivo, sempre com rendimento. Além da
qualidade, só com forte mentalidade, alto profissionalismo e
grande confiança de um treinador é possível. Ajuda estar numa
grande equipa. A capacidade invulgar de Giggs já era evidente
ainda jovem. Sir Alex lembrou
com graça, no dia da renovação,
que ainda espera pela conta para
pagar por todas as sandes e chá
que a mãe lhe serviu, quando foi
todas as semanas a sua casa tentar que assinasse pelas escolas
do Manchester United. Parece
que a conta ainda não chegou
mas o esforço e a perseverança
de Sir Alex foram recompensados. Um fantástico jogador que
ao longo destas épocas revelou
grande rendimento e é história
viva de um também fantástico
clube. O presente é, para já, continuarmos a desfrutar da classe
e do futebol de Giggs no tapete
verde. O futuro? No plano de
Sir Alex passará provavelmente
pelo Manchester. Função? Treinador, adjunto ou trabalhando
com os jovens. O caminho está
a ser aberto, com passos firmes
e seguros, para alguém que ambiciona ser treinador. Tem no
seu clube quem o orienta e lhe
proporciona as condições para
aprender, desenvolver e potenciar as capacidades para, quem
sabe no futuro, ocupar o lugar
deste mítico treinador. Ficava
bem um jogador desta craveira
substituir um treinador desta dimensão.

Montreal Impact vence mais uma
D
epois de bater o Seattle
Sounders em Seattle há
duas semanas, o Montreal
Impact mostrou que pode ir
muito longe em 2013.
Sábado dia 3 de março, o time
canadense visitou o Portland
Timbers e saiu de lá com uma
vitória de 3 pontos na mala. A
partida foi muito disputada,
mas o Impact soube aproveitar os espaços livres e abriu a
marca com Hassoun Camara.
Perdendo por 1×0, o Timbers
tomou um banho de água fria
no começo da segunda parte quando o brasileiro Felipe
Martins ampliou a vantagem
para 2×0.

Foi apenas no fim da partida que o Portland conseguiu
diminuir o jogo. Após cruzamento de Ben Zemanski, Ryan
Johnson mandou para o golo.
Porém era tarde demais, o
Montreal soube segurar e garantiu mais 3 pontos.
Finalmente, sábado passado
no Estádio Olímpico em Montreal com 37 896 espectadores,
eles conseguiram dominar o
Toronto FC para uma terceira
vitória 2x1.
O Impact fez uma alteração
no seu plano de jogo, logo
no início do encontro (12m.)
com Alessandro Nesta, uma
das grandes estrelas do Impact

devido a uma lesão.
Conseguiram recuperar-se no
34 m. quando Patrice Bernier
deu a sua equipa, o primeiro
golo do jogo, e antes de acabar
a primeira parte tiveram mais
um golo de Marco Di Vaio
(46 m.). Apesar da segunda
parte o Impact sofreu um golo
de Robert Earnshaw (68 m.).
Com isso tudo o Impact está
em primeiro lugar no grupo
Este com 9 pontos mas o Philadelphia Union estão bem
pertinho com 6 pontos.
No próximo jogo, o Impact vai enfrentar o NY Red
Bulls.

sobe e

Desce

Violência no futebol:
você, acredita em
coincidências?

e

Nas últimas semanas registaram-se diversos
casos de violência relacionados com futebol.
Confrontos em estádios (claques e assistentes), assalto à
federação, pedras em autocarros, pedras em carros de jornalistas, insultos e ameaças a jogadores. Esta é apenas a
versão curta da lista de problemas.
Também nas últimas semanas, Liga e Governo discutiram o
tema na praça pública, empurrando culpas. Ficou a ideia de
que ninguém deseja ficar com a responsabilidade de manter a
lei e a ordem em redor do futebol.
Essencialmente porque tem um preço.
Nos últimos anos foi feito muito trabalho de identificação e
controlo das claques de futebol.
Por causa disso, o fenómeno foi controloado.
Sempre houve episódios de violência, mas espaçados e normalmente relacionados com os grandes jogos, onde a rivalidade é máxima e o histórico pesado.
Acontece que esse trabalho envolve muitos meios e dinheiro
que de repente ficou caro.
Os clubes preferem gastar em jogadores do que em polícias,
a Liga tem mais que fazer e o Governo está pressionado a
passar faturas para outros pagarem.
O aumento da violência acontece em simultâneo com este
período de discussão pública entre poderes, quando o campeonato entra na fase de decisão e numa altura em que o país
mergulha em grave crise económica, com o desemprego a
atingir a maior parte das famílias.
Pode ser coincidência. Mas pode sobretudo ser muito perigoso.

Domingo, 17 Março

LA Galaxy 1-1 Chivas USA
FC Dallas 3-2 Houston Dynamo
Seattle Sounders 1-1 Portland Timbers

Sábado, 16 Março
Real Salt Lake 1-1 Colorado Rapids
Columbus Crew 1-1 SJ Earthquakes
Philadelphia Union 1-0 NE Revolution
Impact Montréal 2-1 Toronto FC
Sporting KC 0-0 Chicago Fire
NY Red Bulls 0-0 DC United
Sábado, 23 Março
DC United vs Columbus Crew
NE Revolution vs Sporting KC
Impact Montréal vs NY Red Bulls
Domingo, 24 Março
Houston Dynamo vs Vancouver Whitecaps
FC Dallas vs Real Salt Lake
LA Galaxy vs Colorado Rapids
SJ Earthquakes vs Seattle Sounders
Chicago Fire vs Chivas USA

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

J
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3

V
3
2
1
1
1
1
1
1
0
0

E
0
0
1
1
1
0
0
0
2
1

D GM GS
0
5 2
1
4 4
1
5 3
1
4 3
1
1 2
1
4 3
1
1 1
2
3 4
1
4 5
2
0 5

P
9
6
4
4
4
3
3
3
2
1

J
2
3
2
3
3
3
3
2
3

V
2
2
1
1
1
1
0
0
0

E
0
0
1
1
1
1
2
1
1

D GM GS P
0
3 1 6
1
5 5 6
0
5 1 4
1
3 2 4
1
4 5 4
1
3 4 4
1
5 6 2
1
1 2 1
2
2 4 1

Grupo oEste
1-Vancouver Whitecaps
2-FC Dallas
3-LA Galaxy
4-Real Salt Lake
5-Chivas USA
6-SJ Earthquakes
7-Portland Timbers
8-Seattle Sounders
9-Colorado Rapids
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