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Portugal 3-2 Suécia

Já está, Portugal no mundial
e Ronaldo iguala 47 golos
de Pauleta com “hat-trick”
Ver páginas 22-23
em Solna
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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 novembro
02:00	Bom Dia Portugal
04:56	Praça da Alegria
07:17 Os Nossos Dias
08:00	Jornal da Tarde
09:17	Zig Zag
09:45 Nativos Digitais
10:03	Correspondentes
10:29	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:02	Ler +, Ler Melhor
14:10	Rebelde Way
15:00	TelejornalDireto
16:02	Portugueses Pelo Mundo
16:44 Iniciativa
17:12 O Extraordinário
	Mundo das Fibras
17:43	Correspondentes
18:08 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:01	Bem-vindos a Beirais
20:50	Telejornal Madeira
21:27	Telejornal - Açores
22:00	Ler +, Ler Melhor
22:07 Último a Sair
23:11	Podium
00:02 24 Horas
00:34	Correspondentes
00:59 5 Para a Meia-Noite
QUINTA-FEIRA
21 de novembro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
07:13 Os Nossos Dias
08:00	Jornal da Tarde
09:17	Zig Zag
09:45 Nativos Digitais
09:49	Biosfera
10:30	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:00	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00	TelejornalDireto
16:15 Especial Informação
Aga Khan
16:45	Cidade Despida
17:30	Biosfera
18:00 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:02	Bem-vindos a Beirais
21:03	Telejornal Madeira
21:40	Telejornal - Açores
22:00	Liberdade 21
23:00	Podium
00:09 24 Horas
00:30 Especial Informação
Aga Khan
01:00 5 Para a Meia-Noite
SEXTA-FEIRA
22 de novembro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00	Praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00	Jornal da Tarde
09:11	Zig Zag
09:45 Nativos Digitais
10:00 Iniciativa
10:30	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:00	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00	TelejornalDireto
16:00	Sexta às 9Direto
16:45	Poplusa
17:45 Nativos Digitais
18:00 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:00	Bem-vindos a Beirais
20:45	Telejornal Madeira
21:15	Telejornal - Açores
22:00	Uma Família Açoriana
22:45	Palavras Para Quê?
23:30	Moda Portugal
00:02 24 Horas
00:30 Ingrediente Secreto
01:00 5 Para a Meia-Noite
SÁBADO
23 de novembro
02:00	África 7 Dias
02:30	Príncipes do Nada
03:00	Bom Dia Portugal
03:56	Zig Zag
05:00Biosfera
05:30	Portugal Selvagem
06:00	VIVA A MÚSICA
07:00	Moda Portugal
07:30	Califórnia Contacto
08:00	Jornal da TardeDireto
09:15	Zig Zag
09:45 Nativos Digitais
10:00 ENTRE PRATOS
10:30	Liberdade 21
11:30 Alta Pressão
12:00 Atlântida (Madeira)
13:30	Califórnia Contacto
14:00	Biosfera
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14:15	Uma Família Açoriana
15:15	Futebol:
	Porto vs Nacional
16:45	Programa a designar
17:00 ENTRE PRATOS
17:30	Programa a designar
18:00	Grandes
Quadros Portugueses
18:30	Moda Portugal
19:00 24 HorasDireto
20:00 Ingrediente Secreto
20:30 Nativos Digitais
20:45	Telejornal Madeira
21:15	Telejornal - Açores
22:00 Herman 2013
23:15	Portugueses
	Pelo Mundo
00:07 24 Horas
00:30	Califórnia Contacto
01:00	Poplusa
DOMINGO
24 de novembro
02:00	Áfric@global
02:30 INICIATIVA
03:00	Bom Dia Portugal
04:00	Zig Zag
05:00 Eucaristia Dominical
06:00	Portugueses
	Pelo Mundo
06:45 Hotel 5 Estrelas
	Resgate Hoteleiro
07:30	Brasil Contacto - 2013
08:00	Jornal da TardeDireto
09:15 Aqui PortugalDireto
13:30	Brasil Contacto - 2013
14:00	Poplusa
15:00	TelejornalDireto
16:15	Palavras Para Quê?
17:00	Trio d´AtaqueDireto
19:00 24 HorasDireto
20:00 Há Conversa
20:45	Telejornal Madeira
21:15	Telejornal - Açores
22:00	Futsal
23:30	Conversas
do Triângulo
00:00 24 Horas
00:30	Brasil Contacto
01:00 Agora
SEGUNDA-FEIRA
25 de novembro
02:00	Bom Dia Portugal
04:56	Praça da Alegria
07:18 Os Nossos Dias
08:00	Jornal da Tarde
09:17	Zig Zag
09:45 Nativos Digitais
10:00	Janela Indiscreta
com Mário Augusto
10:30	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:03	Ler +, Ler Melhor
14:14	Rebelde Way
15:00	Telejornal
16:00	Grande Reportagem
16:30	Só Visto!
17:30 Nova Inglaterra Contacto
18:00 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:00	Bem-vindos a Beirais
20:50	Telejornal Madeira
21:27	Telejornal - Açores
21:59	Prós e Contras
23:30	Janela Indiscreta
23:48 24 Horas
00:30 Nova Inglaterra Contacto
01:00 5 Para a Meia-Noite
TERÇA-FEIRA
26 de novembro
02:00	Bom Dia Portugal
04:56	Praça da Alegria
07:17 Os Nossos Dias
08:00	Jornal da Tarde
09:17	Zig Zag
09:32 Nativos Digitais
10:00	Programa a designar
10:30	Portugal no Coração
13:00	Portugal em Direto
14:01	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00	Telejornal
16:00 Documentário
16:45 A Estrela Lá de Casa
17:00	Conversas do Triângulo
17:30	Programa a designar
18:08 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:01	Bem-vindos a Beirais
20:53	Telejornal Madeira
21:30	Telejornal - Açores
22:03	Cidade Despida
22:52	Grandes Livros
23:30 O Extraordinário
	Mundo das Fibras
00:1224 Horas
00:30Programa a designar
01:005 Para a Meia-Noite

Agenda comunitária

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

Recolha

de doações materiais
e monetárias para a época natalícia

O Centro de Ajuda à Família vai organizar uma recolha de doações materiais e monetárias para a
época natalícia e que terá lugar esta sexta-feira. 22 de novembro 2013 no bairro do Plateau Mont-Royal (esquinas Papineau, De Lorimier e D’iberville) a partir das 7h. Convidamo-vos a participar
com dons e/ ou dinheiro generosamente, para que possamos oferecer às famílias com dificuldades económicas, um jantar inesquecível. Para mais informações: 514-982-0804.

35º

aniversário do

Clube Oriental

O Clube Oriental celebra o seu 35º aniversario, sábado, dia 7 dezembro pelas 17h30 com o conjunto contact e pela primeira vez no oriental, Eduardo D’ Deus vindo dos Estados Unidos. O grupo
de dancas da polónia e o lancamento oficial do Hino do Oriental por Vitor Vilela o autor do mesmo.
A ementa será: sopa, salada, prato “carré de veau”, e o bolo de anivesário. Viva o Oriental.

Nova

direção da

Casa

dos

Açores

do

Quebeque

Dia 17 de Novembro decorreram eleições para o Conselho Administrativo e para o Conselho
Fiscal e de Deontologia. A reunião decorreu com muito civismo. A Direção ficou composta pelo
Executivo: Benjamim Moniz, Presidente; António Leandres, Vice-Presidente; Natércia Rodrigues,
Secretária; Maria Alice Macedo, Tesoureira; Diretores: Oriana Ferreira, Teresa Chaves, José Domingos Silva, Emanuel Martins e José Manuel Cabral. O Conselho Fiscal e de Deontologia foi
composto por Francisca Reis, Presidente; Gabriela Pacheco, Secretária e Vogal Alfredo Ponte!
Parabéns.

Noite

de

Fado

na

Casa

dos

Açores

do

Qc

A Casa dos Açores do Quebeque situada no 229 rua Fleury este, celebra sábado dia 23 de novembro de 2013, um jantar aonde a grande fadista Jordelina Benfeito irá atuar. Venham todos
para esta noite de fados e para reservar o seu lugar, por favor telefonem para A Casa dos Açores
discando o número 514-729-9822 ou ainda para Benjamim Moniz 514-774-6537. O preço do
jantar para sócios é de 25 fados e não sócios de 30 fados.

Horóscopo

Maria Helena Martins

Carneiro: Carta da Semana: 2
de Espadas, que significa Afeição,
Falsidade. Amor: Tenha pensamentos
positivos, pois nem tudo na vida nos
pode correr pelo melhor. A vida exige
de cada um a tarefa de lutar e vencer. Saúde:
Não terá que se preocupar, está em plena
forma. Dinheiro: Terá algumas dificuldades.
Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

Balança: Carta da Semana: 5 de
Copas, que significa Derrota. Amor:
Lute sempre pela sua felicidade, não
se deixe vencer pelos obstáculos. Só
você é responsável pelo seu caminho!
Saúde: Procure fazer algum tipo de desporto.
Dinheiro: Maré pouco favorável para
investimentos.
Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

Touro: Carta da Semana: Rainha
de Espadas, que significa Melancolia,
Separação. Amor: Desta vez vai
deixar os preconceitos de lado e
lançar-se na paixão de cabeça.
Saúde: Tendência para dores musculares.
Dinheiro: Efetuará bons negócios.
Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

Escorpião: Carta da Semana:
Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização, Respeito. Amor: Vai
apaixonar-se facilmente, estará com
um grande poder de sedução. A vida é
um dom maravilhoso. Agradeça a Deus por ela!
Saúde: Estará em boa forma. Dinheiro: Pode
agora comprar aquele objeto de que tanto
gosta. Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

Gémeos:
Carta
da
Semana:
Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado. Amor: A sua
família necessita que lhe dê mais
atenção. Dê a mão a quem dela
precisa. Uma palavra de consolo será sempre
bem recebida. Saúde: Deve ter mais cuidado
com os seus ossos. Dinheiro: O esforço
profissional vai ser reconhecido.
Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33
Caranguejo: Carta da Semana:
Cavaleiro de Copas que significa
Proposta Vantajosa. Amor: Pequenos
desentendimentos poderão deixá-lo
muito magoado. Veja sempre a vida
que Deus lhe dá como uma oportunidade
para melhorar. Saúde: O seu organismo pode
ressentir-se. Dinheiro: Torna-se urgente uma
mudança de atitude.
Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47
Leão: Carta da Semana: Valete de
Paus, que significa Amigo, Notícias
Inesperadas. Amor: Uma boa conversa
com o seu companheiro fortalecerá a
vossa relação. Lembre-se que na vida
não há impossíveis, apenas objetivos mais
difíceis de alcançar! Saúde: Cuidado com os
rins, beba muita água. Dinheiro: Poderão surgir
boas oportunidades, não as deixe fugir.
Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47
Virgem: Carta da Semana: Rainha
de Paus, que significa Poder Material
e que pode ser Amorosa ou Fria.
Amor: Poderá andar de paixão em
paixão. Domine a sua agitação,
permaneça sereno e verá que tudo lhe sai bem!
Saúde: Sentir-se-á em forma.
Dinheiro: Surgirão vários projetos que lhe
permitirão alcançar aquela quantia de que
tanto necessita.
Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

Sagitário: Carta da Semana: Valete de
Copas, que significa Lealdade, Reflexão.
Amor: Tente ser mais seletivo nas suas
amizades. Se escutar o seu coração
e agir de acordo com a sua intuição,
encontrará a felicidade! Saúde: Poderá sofrer de
alguma rouquidão. Dinheiro: Tenha algum cuidado
com as pessoas que trabalham consigo, pois se
lhes abrir o jogo poderá sair prejudicado. Números
da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39
Capricórnio: Carta da Semana:
7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Não diga nada antes de pensar
bem naquilo que vai dizer, pois essa
impulsividade joga muitas vezes contra
si. Se seguir em frente e fizer o que tem de ser
feito, todos acabarão por aplaudi-lo! Saúde:
Cuide mais dos seus pés. Dinheiro: Não deixe
que os outros tomem decisões ou falem por si,
imponha o respeito no seu local de trabalho.
Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36
Aquário: Carta da Semana: O Carro,
que significa Sucesso. Amor: Não deixe
que terceiros se intrometam na sua
relação afetiva. Não dê ouvidos a calúnias
e intrigas! Saúde: Dê mais atenção à sua
saúde, pois na verdade quando julgamos estar
bem nem sempre o estamos.Dinheiro: Período
pouco favorável a grandes investimentos. Números
da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33

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

Fondateurs
Elísio de Oliveira
José Simões Silvestre
Hebdomadaire | Semanário
25 avril/abril 1961
4231-B, Boul .St-Laurent,
Québec, Canada, H2W 1Z4
Tél.: 514.284.1813
Sans frais: 1-866-684-1813
Fax: 514.284.6150
admin@avozdeportugal.com
www.avozdp.com
ADMINISTRAÇÃO
Président et Éditeur
Eduino Martins
Directeur administratif
Tony Saragoça
Directeur
Manuel de Sequeira Rodrigues
Secrétaire administrative
Elisa Rodrigues
RÉDACTION
Rédacteur en chef
Mário Carvalho
Rédacteur adjoint
Antero Branco
Révision
Natércia Rodrigues
Design graphique
Sylvio Martins
Collaborateurs
Augusto Machado
Diamantino de Sousa
Dinora de Sousa
Helder Dias
J.J. Marques da Silva
Hélio Bernardo Lopes
João Arruda
José da Conceição
Jorge Matos,
Manuel Carvalho
Maria Helena Martins
Miguel Félix
Ricardo Araújo Pereira

Photographes
Manuel Neves
Telmo Barbosa
Edgar dos Santos

Distribution
Nelson Couto
Victor Medina

PUBLICITÉ
Canada: RPM,

IMTV Ethnic Comm.
Ethnique Média.

Portugal: PortMundo Ldª.

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

Membre officiel

Peixes: Carta da Semana: A Papisa,
que significa Estabilidade, Estudo e
Mistério. Amor: Não se precipite numa
decisão importante. Analise todos os
factos e pense friamente. As decisões
precipitadas não lhe serão favoráveis. Saúde:
Cuidado com os resfriados. Dinheiro: Exponha
as suas ideias de forma clara e objetiva para que
elas surtam o efeito que deseja. Números da
Semana: 5, 15, 17, 22, 31, 40

Portugalíssimo

Produtora:
Rosa Velosa
Linha aberta:
514.483.2362

Contacto publicitário: 514.366.2888
Domingo das 15h às 18h | 35 York, Westmount, H3Z 2Z5

rosavelosa1@gmail.com

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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Juízes vão reclamar a fiscalização da constitucionalidade do OE2014
Associação Sindical dos Juízes decidiu hoje apelar à fiscalização da constitucionalidade da lei do
Orçamento do Estado (OE) para 2014, caso esta seja
aprovada na Assembleia da República.A medida consta
de um documento apresentado pela direção nacional da
Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) e
hoje aprovado, por maioria, na assembleia geral extraordinária daquele organismo, que decorreu em Coimbra.
Segundo o texto, o apelo dos juízes será feito a “instituições com competência constitucional para tanto”,
não nomeadas no documento. Além de outro apelo,
para que o Presidente da República intervenha junto do
Governo e da Assembleia da República no sentido de
garantir o financiamento do sistema de Justiça, os juízes
mandataram a direção nacional da ASJP para que “faça
sentir junto da Comissão Parlamentar de Orçamento e
Finanças a necessidade de ser cumprida a Constituição,
respeitando-se as decisões judiciais proferidas sobre as
questões dos limites dos cortes salariais”. Outra medida
diz respeito a uma proposta a ser feita “a curto prazo” ao
parlamento para se iniciar um processo de alteração do
Estatuto dos Juízes “que inclua a melhoria do seu regime remuneratório”. Os juízes portugueses mandataram
ainda a associação sindical para que afirme, junto do
Ministério da Justiça, “a inadmissibilidade” da proposta
que consta do anteprojeto de decreto-lei sobre a regulamentação da Lei de Organização do Sistema Judiciário,
no que diz respeito ao número de juízes do quadro, considerando-a “absolutamente inadmissível em função
das necessidades do sistema judicial”. A maioria dos
cerca de 200 juízes que hoje participaram nos trabalhos,
no Palácio da Justiça de Coimbra, aprovaram ainda que
a ASJP tome “todas as diligências necessárias para que
as referidas iniciativas legislativas sejam efetivamente
alteradas”. “Inclusive, em último recurso, impulsionar
um processo de greve no sistema de Justiça”, refere o
documento. A questão da greve foi hoje admitida aos
jornalistas por Mouraz Lopes, presidente da ASJP, embora não no imediato
Decididamente estes senhores, “julgam-se” acima
de tudo e de todos. Enquanto os cortes em salários
e outros beníficios se aplicaram aos cidadãos ditos
“normais”, estes fidalgos, nunca se preocuparam
muito, mas agora que lhes toca na carteira, alto lá
com a dança! Ora como não poderia deixar de ser,
em Portugal, claro, o sindicato dos juízes, vai apelar à fiscalização da constitucionalidade da lei do
orçamento do estado para 2014, caso ela seja aprovada. Ou seja: se a Assembleia da Républica aprovar o Orçamento do Esrado para 2014 o sindicato
dos juízes vai contestá-lo... Ridiculo? Talvez sim, e
talvez não. Antes eram os partidos da oposição ou
os sindicatos que contestavam certas disposições dos
diplomas votados na Assembleia da Républica. Agora são os prõprios juízes que contestam o O. E ao
completo. Mais vale assim, para quê perder tempo
com meias medidas! Outra declaração que me deixa um pouco preocupado, é o facto dessa associação
declarar que o apelo será feito a “instituíções com
competência constitucional para tanto”. Quererá
isto dizer que em matéria de “lei” há pessoas nessas ditas instituíções, com mais competência do que
os juízes representados pela associação sindical dos
juízes portugueses? “Estamos de mal para pior”...
Para finalizar, e como em todos os corpos sindicais, a
ladainha das ameaças não faltou: nada de cortes salariais, pelo contrário, querem aumento de salário,
não admitem a reorganização do sistema judiciário,
(segundo eles o sistema judiciário português não
tem condições/pessoal suficiente, para responder ás
necessidades da justiça portuguesa) e por fim, greve
se for necessário. Portanto: Um estudo mostra que
Portugal tem um rácio de 294,9 profissionais da justiça por 100 mil habitantes. Assim, Portugal é o país
da Europa com mais advogados por juiz (14,5, um
rácio maior do que o da Dinamarca, Noruega e Bélgica) e é o terceiro com mais procuradores (12,6 por
100 mil habitantes), atrás da Noruega e da Polónia).
Portugal está também entre os três países (atrás da

gios das magistraturas é o subsídio de habitação que
os sindicatos querem que passe a ser denominado de
subsídio de compensação e que corresponde a milhares de euros anuais, os quais, por decisão dos próprios tribunais, estão totalmente isentos de impostos.
Ou seja, além da remuneração que é das mais elevadas do Estado (basta ver que cerca de 95% de todas
as pensões de reforma superiores a 5000 euros por
mês que o Estado paga, incluindo as dos titulares dos
restantes órgãos de soberania, são de magistrados),
ainda recebem um subsídio pago, indistintamente,
a todos os magistrados, incluindo aqueles que já estão aposentados ou os que vivem em casa própria ou
de familiares. Mesmo aqueles que vivem juntos na
mesma casa recebem esse subsídio como se cada um
vivesse em casa própria. Chega mesmo a verificar-se
situações em que um casal de magistrados vivendo
juntos, a um deles o Estado atribui a casa de função
e a outro o subsídio de habitação. Trata-se de situações anómalas que não deviam acontecer ou então
que deviam ser corrigidas rápidamente. Com este
tipo de tratamento, não admira que estes pobres trabalhadores, ameacem mesmo de recorrer à greve.

NOVO

Um telefone
residencial
mais barato
economize com a telefonia
residencial de ﬁdo

10

$

por
mês1

Para os clientes Fido
25$ por mês para os
clientes sem serviço Fido

v

A

Polónia mas pouco aquém da Alemanha) com rácio
mais elevado de juízes e procuradores (30,6 por 100
mil habitantes). Os juízes em final de carreira (no
Supremo Tribunal) ganham, em Portugal, 4,2 vezes
mais do que o salário médio bruto nacional, um rácio confortável no gráfico geral, à frente de países
como a Bélgica, França, Finlândia, Noruega, Suécia,
Áustria, Holanda, Dinamarca ou Alemanha (com
um rácio de apenas 2,1). Em 2008, Portugal tinha
1906 juízes profissionais e a remuneração em final
de carreira (no tribunal de última instância) era, segundo o relatório, de 83.401 euros brutos anuais. No
Jornal de notícias do 14 Novembro 2011. O Sr. António Marinho Pinto, ex Bastonário da ordem dos
advogados, diz o seguinte: Os juízes portugueses são
bem melhor remunerados do que os seus colegas dos
países mais desenvolvidos da Europa, se compararmos os níveis de vida e as capacidades económicas
de cada país.O Estado português gastou em 2010,
mais de 220 milhões de euros, dos quais cerca de 182
milhões com as remunerações certas e permanentes
e cerca de 40 milhões com remunerações variáveis e
eventuais. Mas outro dos mais escandalosos privilé-

Chamadas ilimitadas em todo o Canadá2
(Nenhum custo interurbano)

v

Este artigo é comentado por Tony Saragoça

Visualizador e mensagem vocal incluído

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

Pode conservar o seu número
de telefone atual3

Este novo serviço é distinto do seu
telefone sem ﬁo e funciona com os
telefones residenciais atuais.
Consultez ﬁdo.ca/residentielle
Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304
Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est

(Près de Chistophe-Colomb)

514-278-2900

Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Le service de téléphonie résidentielle sans fil fonctionne sur le réseau de Fido. L’appareil pour la téléphonie résidentielle sans fil est requis et vendu séparément, et des frais d’achat uniques de 30 $ s’appliquent. 1. Offre exclusive aux clients Fido actuels
abonnés à un forfait mensuel avec facture. Le temps d’antenne supplémentaire, les interurbains internationaux, l’itinérance, les options et les taxes sont
en sus et facturés mensuellement. 2. Les appels partout au Canada comprennent les appels du Canada vers un numéro canadien. Sous réserve des
Modalités de service et de la Politique d’utilisation acceptable de Fido : fido.ca/modalites. 3 Selon votre emplacement, il se peut que vous ne puissiez
pas transférer votre numéro à Fido; consultez fido.ca/portabilite pour vérifier votre admissibilité. MCFido et les noms et logos associés sont des marques
de commerce utilisées sous licence. © 2013 Fido Solutions.
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Quem são eles?

José Cid esteve em
Montreal. Cantou e Encantou!
Dinora De Sousa

N

Incentivamos os nossos leitores a nos enviarem as suas
fotos antigas para se advinhar “Quem são eles?” Devem
enviar as fotos por e-mail red@avozdeportugal.com
Ninguém advinhou a foto da semana passada. A família era
a família Damaso Sarmento.

foto da semana

o passado dia 16 de Novembro, a “Desjardins
Caisse Portugaise de Montreal” em parceria
com o jornal “Correio da Manhã - Canadá” e,
para assinalar o primeiro aniversário deste semanário, trouxeram ao palco da “Salle du Plateau du
Parc Lafontaine” um dos grandes nomes da música Portuguesa. O muito conhecido e talentoso
José Cid presenteou-nos com 2h30 de espectáculo
ininterrupto, ao longo do qual desfilaram 40 anos
de muitos êxitos.
O artista de 71 anos, idade que várias vezes ele fez
questão de mencionar em palco, tem uma versatilidade absolutamente indiscutível. Além de escrever
os seus próprios poemas, de fazer os seus arranjos
musicais e de ser um brilhante pianista, tem uma voz
extraordinária. A sua versatilidade e a sua capacidade
vocal permitem-lhe interpretar um Fado com a mesma qualidade e primor com que no minuto seguinte
está a interpretar Rock, Jazz ou Blues.
José Cid, iniciou a sua carreira musical em 1956
com “Os Babies” e, com apenas 17 anos, compõe
a sua primeira canção “Andorinha”, um tema com
raízes no Jazz. Prossegue a sua carreira musical com
o Conjunto Orfeão (1960) e em 1967 forma o Quarteto 1111 do qual também faziam parte os conhecidos
artistas Mike Sargent e Tozé Brito. Em 1980 José Cid
vence o Festival RTP da Canção com o tema “Um
grande, grande amor” e com este mesmo tema con-

quista um honroso sétimo lugar no Festival Europeu
da Canção.
Ao longo de mais de meio século José Cid é autor, compositor e intérprete de temas que resistiram e
continuam a resistir à erosão dos tempos. Quem não
se lembra dos temas “A Lenda de El-Rei Don Sebastião”, “Balada para Dona Inês”, “ No dia em que
o Rei fez anos” “A rosa que te dei”, “Ontem, hoje e
amanhã”, “A Anita não é bonita”, “Romântico mas
não trôpego”, “A minha música”, “Um grande, grande amor”, “A cabana junto à praia” e tantos outros !...
Nesta sua visita a Montreal e Toronto, José Cid
fez-se acompanhar por dois exímios músicos; o gui-

tarrista Francisco Martins e o saxofonista Manuel
Marques. Na minha humilde opinião gostaria de sublinhar que são espectáculos como este e iniciativas
de trazer a Montreal artistas com este cariz e com
esta qualidade, que contribuem para que a comunidade portuguesa e os portugueses em geral sejam respeitados e apreciados pela sua cultura.
Um obrigada sincero e reconhecido aos organizadores e promotores deste espectáculo.

Nova direção do centro comunitário do esírito santo de anjou

Rui Faria com os seus filhos

A Voz de Portugal apresenta-vos a nova direção 2013/2014: Carlos Almeida, Presidente; José de
Melo, Vice-presidente; Maria Pimentel, Secretária; Maria Vital, Tesoureira; Diretores: Monique Joachim, Humberto Soares, Rui Moniz, Dinis Paiva, Jorge Simões. Henrique Costa, Presidente da Assembleia. Membros do conselho fiscal Jorge Pimentel e Eduarda Almeida. Parabéns a todos.

Conferência:
O valor cultural
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e económico
da língua portuguesa no mundo
vens profissionais, com um percurso já realizado, e
excecional na respectivas áreas. Juntar-se-ão no painel 2 outros conferêncistas provenientes de variadas
áreas profissionais.
O valor económico da língua portuguesa, que é hoje
uma língua culta de dimensão internacional, a terceira língua europeia, mais falada no planeta, e a quarta
mais usada na Internet. É uma língua materna ou de
herança falada pelos membros das várias comunidades imigrantes.
Hoje é uma língua de trabalho nas actividades económicas de acordo com a equipa de investigadores
do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa.
Venha assistir à conferência e motivar a nova geração de profissionais que terão um papel liderante
neste país.
Convide os jovens a descobrir a nova realidade
dos empreendedores de origem portuguesa, e volte a descobrir o novo mundo.

Manuel de
Sequeira Rodrigues

É

o tema da grande conferência que marca os
60 anos da comunidade portuguesa no Canadá, e que o jornal promove, no dia 7 de dezembro
no grande salão da Associação Portuguesa do Canadá .
Os desafios que os emigrantes enfrentam nos campos económico e social, a necessidade de ganharmos
competividade no Canadá e no plano internacional,
a nova vaga de emigração protagonizada por uma
geração mais qualificada, são alguns dos pontos em
debate.

Valter Hugo Mãe

derado por Inês Faro, dão o pontapé de saída à iniciativa, Língua Portuguesa e Literatura Lusófona, no
painel 1, e Valor Economico da Língua Portuguesa,
no painel 2.
Esta iniciativa, conta no primeiro painel da conferência com Valter Hugo Mãe e Ana Carina, dois jo-

CORDONNERIE
MARIE 1980
Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa
o meLhor SerViÇo de LimPeZA A Seco

Ana Carina

Ana Carina Da Paula trabalhou no campo da investigação científica sobre Fibrose Quística nos
últimos 10 anos. Desde 2010 exerceu funções de
Associado Pos-Doutoramento (Post-Doctoral Associate) na Universidade de Pittsburgh (EUA) onde liderava um projeto científico sobre a mesma doença.
Anteriormente foi coordenadora da Rede Temática
sobre Fibrose Quística na Universidade de Lisboa,
tendo concluído o seu doutoramento em Bioquímica
na mesma Universidade. Adicionalmente possui um
bacharelato em Microbiologia da Universidade de
Quebec em Montreal e um mestrado em imunologia
da Universidade de Montreal.
A Manuel Rodrigues, Director do jornal, cabe o discurso da abertura da conferência. Num debate mo-

• Especializado na reparação de fechos
e forros de todo o tipo de casacos
(couro e camurça, etc.)

• talhamos chaves
• Fazemos alterações e
todo o serviço de sapateiro

temoS
bonS PreÇoS

Glenn Castanheira
Directeur général de la Société de
Développement du Boulevard Saint-Laurent

Peter: 514.844-0442

20, St-cuthbert

(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy)

Desde 1980

varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição:

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882

A
V
P
8
3
3
4
7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com

Alfred Dallaire 80
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anos
ao serviço das comunidades
Miguel Félix

N

os dias 12 e 13 de novembro, Alfred-Dallaire
Memoria celebrou com dignidade os seus 80
anos de existência.
Foi nesta ocasião, que a sua presidente Jocelyne
Dallaire Légaré, neta do fundador, Alfred Dallaire,
apresentou o seu novo livro, “Alfred et moi”, publi-

cado pelas edições Passage, dirigidas pela sua filha,
Julia Duchastel-Légaré. Numa entrevista ao diário
La Presse, a Sra. Jocelyne Dallaire Légaré explica o
seu desejo de escrever, na vontade de vencer a morte,
e de continuar a viver.

O livro apresenta assim, com um traço pessoal, a
história da família fundadora desta instituíção. Em
1933, durante a grande crise económica, o Sr. Alfred
Dallaire era um barbeiro, na rua Ontario este. Um
dia, uma jovem ucraniana morre, e ele foi o único
que aceitou oferecer o serviço funerário. A partir desse momento, o barbeiro Alfred Dallaire transforme-se em proprietário duma casa funerária, que ainda
hoje continua a oferecer os serviços na grande região
metropolitana de Montreal, e com o mesmo impulso
nas comunidades culturais.. Alfred Dallaire | Memoria é uma história de família, onde sucessivamente
4 gerações, se implicaram no desenvolvimento deste
projecto. Hoje, Alfred Dallaire | Memoria, tem 11 salões funerários em Montreal, Laval e em Repentigny.
Possuem também, um mausoléu em Laval.
A festa teve lugar no coração da comunidade
portuguesa. Com efeito, foi no 4231 boul. Saint-Laurent,que as celebrações foram realizadas.Aqui,
a morte e arte puderam conviver em harmonia. A actriz, muito bem conhecida na televisão quebequense, sra. Rita Lafontaine animou a noite e apresentou
uma passagem do livro. Para os seus 80 anos, Alfred Dallaire | Memoria e a sua presidente Jocelyne
Dallaire Légaré convidaram uma empresa cultural
quebequense com um empunho internacional, “Mo-

ment Factory”.
Um vídeo realizado por essa empresa foi transmitido num ecrã gigante, apresentando os começos do
projecto e a vida do fundador, Alfred Dallaire.
Feliz Aniversário ao Alfred Dallaire | Memoria.

ALFRED ET MOI : découvrir
Alfred Dallaire à travers son
A Voz de Portugal | 20 DE novembro de 2013 | P. 7

I

maginez une enfance à l’étage d’un commerce
où tous les gens du quartier, qu’ils le veuillent
ou non, finiront par passer : voilà ce que raconte
notamment la petite-fille du fondateur d’Alfred
Dallaire MEMORIA, Jo Dallaire-Légaré dans son
plus récent ouvrage, ALFRED ET MOI. Le livre,
publié aux éditions du passage, a été lancé le 13
novembre 2013, dans la foulée du 80e anniversaire
de l’entreprise.
Jo Dallaire-Légaré, qui a marché sur les traces de son
aïeul et dirige désormais les destinées de l’entreprise,
révèle une fois de plus dans ce nouvel ouvrage sa
plume alerte et son talent remarquable pour le récit.
ALFRED ET MOI parle de la mort et de la perte avec
lucidité, à travers des regards multiples sur l’enfance
et les jeunes années de l’auteure.
Autant d’instantanés de son parcours, de questionnements et d’impressions qui séduisent par leur justesse. « Ainsi, peu à peu, la mort devenait “humaine”.
Elle n’était plus seulement cette chose terrifiante,
anonyme, cadavérique…
De ce fait la mort m’est apparue aussi comme un
mystère. Et plus seulement comme un fait brutal,
froid, incontournable. Désormais, je sais que les
morts ont été des vivants, qu’ils ont un nom, une histoire, qu’ils sont encore, à leur manière, partie prenante de la mémoire... »
Des entretiens comme un éloquent témoignage Alfred et moi est un ouvrage en trois volets, traitant du
passé, du présent et de l’avenir.
Jo Dallaire-Légaré y parle des liens qui l’unissaient
à son grandpère, de ses souvenirs, de l’entreprise funéraire qu’elle a vue grandir. Le récit fait aussi place
à des entretiens réalisés « sous le parasol » entre Jo
Dallaire-Légaré, sa fille Julia, de la quatrième génération dans l’entreprise, et la journaliste Hélène de
Billy.
Authentiques et impromptus, ces propos nous font
découvrir la 1/3 sensibilité artistique des deux femmes, leur souci d’innover, de réinventer les rituels.
Il y est question des relations mère-fille, des liens du
sang, de la mort… et de la vie, tout simplement.
Alfred et moi se termine avec un abécédaire dans lequel sont réunies des citations de divers auteurs, des
propos et des anecdotes recueillis auprès de membres
de l’équipe Alfred Dallaire MEMORIA. Autant de
témoignages brefs, de propos émouvants.
«Ce livre jette tour à tour des regards différents sur
l’histoire d’Alfred, sur la famille, les racines, le passé. Il est ma mémoire affective, commente l’auteure.
Alfred et moi est un travail échelonné sur plusieurs
années, issu d’une suite de réflexions consignées dans
un calepin, sans contraintes, sans but précis, en toute
liberté. Chaque portion est traitée comme une histoire autonome, une tranche vie, un certain regard.»
À propos des éditions du passage
Fondées par Julia Duchastel-Légaré en 1999, les
éditions du passage sont un espace de rencontres entre des artistes de tous les horizons, entre les arts et les
sciences, les lettres et l’Histoire, le connu et l’inédit.
Leur premier ouvrage, Jamais de la vie, a connu un
remarquable succès et a ouvert la voie à la parution
de nombreux autres livres dans les domaines des arts,
de la gastronomie, de la poésie et du récit. Pour plus
de détails, consultez editionsdupassage.com.
Jo Dallaire-Légaré,
entrepreneure,
auteure et productrice

Jocelyne Dallaire-Légaré est Montréalaise de souche. Née sur la rue Ontario, à l’étage du salon funéraire familial, elle grandit entre le dévouement de ses
parents pour les familles endeuillées et un franc désir
de faire les choses autrement. Après des études en
lettres et en droit, elle rejoint l’entreprise familiale où
elle occupe divers postes.
Elle devient finalement présidente et propriétaire
d’Alfred Dallaire MEMORIA en 2003. En dix ans,
elle a su transformer les rituels funéraires et leur donner un sens nouveau par l’innovation, la créativité et
un accompagnement adapté aux besoins de sa clientèle.
Jocelyne Dallaire-Légaré est impliquée dans diverses oeuvres philanthropiques. Elle a mis sur pied en
1989 la Fondation Memoria , qui remet des bourses
aux étudiantes en génie de l’École polytechnique de
Montréal, et siège aux conseils d’administration de

héritage

la Fondation Guido Molinari, de la Fondation Villa
Sainte-Marcelline et de la Fondation Virage. Elle
soutient également de nombreuses causes, dont la
Société canadienne du cancer et Le Chaînon, dont
elle est marraine. Elle a également fondé plusieurs
entreprises dont en 1999 Films JAD, pour laquelle elle a signé trois documentaires, dont deux sur
l’artiste Guido Molinari.
Hélène de Billy
Journaliste, scénariste et écrivaine, Hélène de Billy
a publié, entre autres, Proust à Sainte-Foy (Leméac,
2013), Je me souviens d’avoir cherché oxymoron
dans le dictionnaire (les éditions du passage, 2007)
et Riopelle (Art global, 1996). Elle a aussi réalisé,
avec le photographe Gilbert Duclos, Sacrée montagne. Flâneries interactives autour du Mont-Royal, un
documentaire web produit par l’Office national du
film du Canada (ONF).

Associação Portuguesa do Espírito
Santo festejando mais um aniversário
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Sylvio Martins

Associação Portuguesa do Espírito Santo
(Hochelaga) festejou o seu trigésimo aniversário, no dia 16 de novembro.

tovia Açoriana” fez um espetáculo muito emociante
e mesmo o povo pedia por mais.
O presidente da associação Artur Couto que se dedicou durante vários anos (ao menos 12 anos como
presidente e vários outros anos ajudando diretamente e indirectamente) a este organismo comunitário.

Podemos notar que houve só um dos fundadores
presente nesta festa, Francisco Rocha que recebeu
uma lembrança deste aniversário.

A comemoração teve lugar na grande sala desta Associação. O ambiente acolhedor de cerca de trezentas
e tal pessoas presentes tornou-se... familía, com jovialidade verdadeiramente portuguesa.

Ele esteve muito emocionado durante toda a noite.
“Posso dizer uma coisa, isto são pessoas que eu adUma festa comemorando um evento desta envergadura deve contar com grandes artistas. E lá estavam!
O DJ Mário Silva esteve em grande força, Sylvie Pimentel fez um espectáculo bastante agradável para

A Voz de Portugal deseja parabéns à Associação
Portuguesa do Espírito Santo pelas suas bodas de
Pérola, desejando-lhe muitos anos de vida comunitária!

todos com uma energia incansável, e também, a grandiosa artista/fadista Jordelina Benfeito a nossa “Co-

miro. Há tantas pessoas que fazem tanto para as associações e que se dedicaram a fazer das associações
uma porta cultural e familiar. Estas pessoas merecem
muito respeito. Artur Couto e a sua mulher, tal como
toda a sua equipa fizeram muito para esta associação
e merecem todos os nossos agradecimentos”.
O jantar foi uma delícia e o serviço foi fantástico.

Finalmente

os “Portuguese
estiveram em Montreal
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Sylvio Martins

Kids”

se Kids” e é possível que os conheça do vídeo musical “I’m Portuguese and I know it”. Uma paródia
no êxito musical dos LMFAO. Trabalham muito, são
forretas, gostam de chouriço e linguiça, obrigam os

lol). Um bar bastante ocupado e ao fundo da sala, as
bifanas foram pequenas mas foi mesmo muito boas.

filhos a comer os petiscos importados e gritam com
eles se acham que estão a ser preguiçosos. Antes de
serem um colectivo de humoristas, Derrick DeMelo,
Jay Casimiro, Al Sardinha, Brian Martins e no som,
Daniel Martins. Nasceram e cresceram em Fall River, Massachusetts, e foi a partir daqui que se lançaram à conquista dos States e do Canadá, atirando
às comunidades luso-americanas algumas pérolas
de auto-análise. Tudo isto dito com a típica inflexão
de voz açoriana, arquipélago português de onde são
oriundas a maioria das famílias destes comediantes.
Em resumo, a noite foi formidável, a sala cheia, risos com fartura, jovens através da sala,... (também eu,

treal quer agradecer ao Sá e Filhos, Ma Poule Mouillée, L’ Oeufrier de Liège, Padaria Nossa Senhora do
Rosário, Padaria Estrela, Padaria Lajeunesse e Padaria Guizot.
Também queremos informar-vos que os “Portuguese Kids” estarão de volta no 12 de abril de 2014 na
igreja de Nossa Senhora de Fátima em Laval. Para
mais informações contatar Filipe Barbosa 450 9758510 ou filbarbosa@yahoo.ca.
P.S.: Podem ir todos ao meu Facebook para apanhar a sua foto. 500 fotos durante este evento é
muito para um jornal.

Filipe Barbosa e a Filarmónica Portuguesa de Mon-

S

ábado 16 de novembro de 2013 a Filarmónica
Portuguesa de Montreal organizou uma festa
para a nossa juventude, um dos melhores grupos
musicais e comédias, vindo diretamente do Sul
leste de Massachusetts veio dar-nos um “toque”
da nossa cultura, “ The Portuguese Kids”. A festa
foi animada pelo DJ Beatz na igreja Santa Cruz.
Cada membro deste grupo está, mais ou menos, com
trinta e poucos anos e os apelidos são portugueses.
Fazem humor deste lado do Atlântico mas piscam o
olho ao Rectângulo. Dão pelo nome “The Portugue-

São Martinho
Jorge Matos
Fotos de Telmo Barbosa

S

ábado, 16 de novembro de 2013 no Clube
Oriental Português de Montreal foi levado a
efeito um jantar/dançante de São Martinho que
nesta altura do ano já se tornou num hábito neste
simpático clube, pois é, a época do vinho novo e
da castanha.
Para iniciar este jantar foi nos servido uma sopa de
caldo verde, seguida de uma salada com o respetivo
bacalhau no forno com batatas a murro e brócolos
que foi uma delícia. Este clube tem o privilégio de
possuir uma boa equipa na cozinha, pois tem sido a

no

Oriental

sua mola real. O Oriental ultimamente tem vindo a
ser alvo de calúnia, a propósito da sua administração
que esta se desmantelou e que houve zangas entre
os elementos que compõem. Será que estas pessoas
tem mal de inveja ou são anti-portuguesas? É que um
português que se preza tem orgulho que em terras
de acolhimento as nossas instituições vinguem que
marquem presença como aliás sempre têm feito os
vários clubes e associações da diáspora.
Esta noite de São Martinho foi festejada com a casa
cheia, os sócios e simpatizantes do clube não deixaram de comparecer, ao contrário de que os desejos
de certas personalidades caluniosas. Um serão bem
animado com música bem selecionada pelo DJ Jeff
Gouveia, pessoa entendida no assunto e um amigo
deste clube onde cada atuação é um êxito.

Por avaria num dos aparelhos da cozinha, aparelho
esse que é imprescindível, foi anulado o baile do dia
2 de novembro pelo qual a administração pediu desculpas.

O Clube Oriental continua ao serviço da comunidade como sempre. Tem servido ao longo de 35 anos,
os quais festeja no próximo dia 10 de dezembro e
cuja efeméride será realizada dia 7 de dezembro com
um excelente jantar e espetáculo com artista convidado e conhecido da comunidade Eduardo D’ Deus,
vindo dos Estados Unidos.
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João Balança

com um novo projeto
Sylvio Martins

T

odos conhecem o presidente
da Filarmónica Portuguesa de
Montreal, o Sr. João Balança.
Quando se chega a uma altura na vida,
muitas pessoas param e tomam a refor-

ta. A tecnologia da limpeza é incrível e
também podemos notar que Luís Balança, João Balança e Jean Lesart estão
prontos a servir-vos na sua língua. Têm
boas máquinas, bons produtos e excelente serviço para todos os seus clientes e fazem “milagres” nas reparações.
Informamos que esta loja do aspirador situa-se no 3800 Masson em
Montreal. 514-725-4011.

São Martinho
na Santa Teresa
O

João Arruda

São Martinho é uma tradição
muito antiga e muito alegre,
que se comemora no dia 11 de Novembro.
No dia de São Martinho, junta-se um
grupinho de pessoas, assam-se as castanhas e vão à adega abrir os potes para
provar o vinho novo
Antigamente, no dia de S. Martinho,

escrevia-se nas paredes com azeitonas B.O.B. e era o dia das bebedeiras,
assavam-se as castanhas e provava-se
o vinho novo. No dia de S. Martinho
também se bebia uma bebida chamada
água-pé.
Sábado passado, dia 16 de novembro
tive a honra de ir à Associação Portuguesa de Santa Teresa para festejar este

dia muito especial, para nós, o dia de
São Martinho.
Um bom jantar, excelente música,
boas castanhas e bom vinho. O que
podemos dizer mais... Foi mesmo uma
noite memorável.
Na parte do concurso dos vinhos, os
juízes eram Alberto Perreira, Luis Correia e Fernando da Costa que provaram
os vinhos, uma tarefa muito dificil,
posso garantir. No final os vencedores
ma tão desejada. Mas para o senhor
João Balança não é o caso. Ele decidiu
entrar num negócio bastante dinâmico
através de Montreal.
Estamos muito longe dos vendedores
de aspiradores que íam de porta-à-por-

foram: 1º lugar, Jorge Amaro; 2º lugar,
David Medeiros e o 3º lugar, foi Roberto Olivier.
Parabéns à organização por esta
linda festa e também quero notar a
todos que o São Martinho é uma tradição engraçada e que não se pode
perder.
Obrigado.
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diz
adeus à recessão

A

economia portuguesa cresceu no terceiro trimestre do ano, com o PIB a aumentar 0,2%
face ao segundo trimestre do ano, mas mantendo-se ainda em valores negativos quando comparado com o mesmo período do ano passado.
De acordo com a estimativa rápida do Produto Interno
Bruto (PIB) no terceiro trimestre, hoje divulgada pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE), a economia voltou a crescer pelo segundo trimestre consecutivo, quando comparado com o trimestre anterior. Esta subida
de 0,2% no PIB no terceiro trimestre, face ao segundo
trimestre, acontece depois de um crescimento de 1,1%

registado no segundo trimestre do ano, em relação aos
primeiros três meses do ano.Quando a comparação é
feita com igual período do ano passado, nota-se que o
PIB ainda está em níveis negativos.A estimativa rápida
do INE indica que o PIB ficou ainda 1,0% abaixo do
valor que se registava entre Julho e Setembro de 2012.
Apesar de negativo, este valor é, no entanto, melhor que
o valor registado no trimestre anterior, altura em que a
comparação homóloga mostrava que o PIB seria inferior em 2,0% do valor registado no mesmo trimestre
do ano anterior.O INE explica que para este resultado
acontecer foi preciso a procura interna dar um contributo menos negativo do que tem dado, com as famílias
a reduzirem menos as suas despesas com consumo.Por
outro lado, o contributo da procura externa líquida dirigida à economia portuguesa diminuiu, graças sobretudo
à aceleração das importações pela economia portuguesa.Esta é a primeira estimativa do PIB do terceiro trimestre deste ano, com o INE a contar divulgar a segunda estimativa no dia 9 de Dezembro.

Portugueses

enquadram-se bem
em qualquer sistema de imigração

O

secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, disse este domingo
que ‘os portugueses estão prontos para se enquadrarem em qualquer sistema de imigração de
qualquer país’.
Durante uma visita a Toronto, o governante afirmou

para se enquadrarem em qualquer sistema legal de
imigração, de qualquer país”.A declaração de José
Cesário surgiu quando questionado sobre o novo
sistema de imigração que o governo canadiano vai
implementar a partir de 2015.O governo canadiano
vai analisar a partir de 2015 os pedidos de residência

à agência Lusa, que “de um modo geral os trabalhadores e quadros portugueses estão bem preparados

permanente através de um projeto inovador que avalia as competências e experiência profissional, anunciou o ministério da Cidadania e Imigração (CIC, em
inglês).A Cidadania e Imigração do Canadá “pretende selecionar os melhores candidatos”, com as competências exigidas ou com ofertas de emprego.Os
candidatos também serão avaliados por fatores como
a educação, experiência profissional e conhecimento
da língua.José Cesário justifica que os países desenvolvidos, ou qualquer outro “pretendem desenvolver-se ainda mais” e para isso, necessitam de “pessoas
qualificadas”.”Temos gente bem qualificada, integramo-nos em qualquer modelo de imigração, é isso que
está em causa, evidentemente mais ainda no Canadá,
uma sociedade multicultural”, acrescentou.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.os50anos.com

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

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
Inglês básico - tarde

Datas: 25, 26 , 27, 28 de novembro 2013
2, 3, 4, 5 de dezembro 2013
Hora: 9h00 às 11h00

Datas: 25, 26 , 27, 28 de novembro 2013
2, 3, 4, 5 de dezembro 2013
Hora: 17h00 às 19h00um dos

se você nasceu fora do país, o seu pAssApOrtE é ExIgIDO
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)

HOrárIOs DAs AulAs DE
INglÊs DE bAsE DE mANHÃ E DE tArDE

manhã: Do 6 de janeiro até 28 de março de 2014
De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

tarde: Do 6 de janeiro até 27 de março de 2014
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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comemoração de 60 anos da
comunidade portuguesa no canadá

NOITE DE GALA
sábado, 7 de dezembro às 19h
salão grande da missão santa cruz
60 rua rachel o. montreal
Ementa da noite

Entrada
Anti Pasta
Sopa Caldo Verde

Jorge
Roque
Acompanhado por Pedro Miguel Zagalo

Prato principal
Bacalhau no forno
Sobremesa
Pêra bêbeda
Bilhetes à venda

Viviana

Uma jovem da comunidade

secretaria da missão santa cruz
situada no 60 rua rachel Este, 514-844-1011

j.l Couture

situado no 4275 Boul. St-Laurent, 514-844-4351

Para mais informações contatar
o jornal A Voz de Portugal: 514.284.1813

“Sem

reestruturação
da dívida ficamos
esfolados”

O
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socialista João Cravinho destaca em entrevista ao jornal i, publicado este sábado, que
“o problema número um” do País “é o crescimento”. Contudo, deixa o aviso, “sem haver uma restruturação em profundidade da dívida ficamos de
tal maneira esfolados que não nos resta nenhuma
possibilidade de financiar políticas inteligentes de
crescimento”.
Em entrevista este sábado ao jornal i, o socialista
João Cravinho afirma, desde logo, que “se a Alemanha não mudar, se continuar a bloquear elementos
institucionais extremamente importantes” - que permitam resolver “o problema da dívida e se progrida,
por exemplo, na união bancária, para que a própria
Comissão Europeia saia do apagamento e da anulação quase total a que se remeteu nos últimos anos - é
evidente que é impossível manter o euro”.
Na opinião do socialista, “até agora a Alemanha não
revelou vontade de acabar com o euro, mas pode subestimar as forças das tensões desagregadoras que a
sua obstinação vai semeando”, avisa.
E que consequência teria essa situação? “O caos que
atinge todos os países e até a própria Alemanha” porque “a viabilidade do sistema bancário alemão pode
ser posta em causa” e que apesar de poder ser resolvida, “custa muitíssimo mais do que fazer outra coisa
qualquer para viabilizar o euro”.
“A Alemanha, em vez de ser uma âncora é uma rocha a que se amarram todos os outros, em protesto ou
apoiando-a. Tem uma noção muito moralista e simplificada das origens da crise: ‘aqueles tipos desbarataram por completo a sua gestão financeira, fizeram
uma grande orgia irresponsável’” e “ ‘a única maneira de acabar com as orgias é submeter as pessoas a
dieta’ ”. Acontece que, refere João Cravinho, “está a
ser chamada à realidade com procedimentos do défice excessivo”.
Além disso, “o problema número um é o crescimento, mas sem haver uma restruturação em profundidade da dívida ficamos de tal maneira esfolados que
não nos resta nenhuma possibilidade de financiar políticas inteligentes de crescimento”.
Particularmente em relação a Portugal, o socialista refere nestas entrevista ao jornal i que “não pode
ter 20, 25 anos para pagar a dívida”, deve “pedir, no
mínimo dos mínimos, 40 anos, e não deve sair daí”.
João Cravinho comenta ainda os dois mandatos do
português José Manuel Durão Barroso à frente da
Comissão Europeia reconhecendo que “a tarefa era
difícil porque tinha a oposição da Alemanha e não
teria apoio suficiente de ninguém”.
Mas e apesar de ainda se ter rebelado “uma ou
outra vez, foi completamente incapaz de assumir e
impor aquilo que, por processo comunitário, compete à Comissão. Se formos ver resultados, zero.
Ou muito pouco. Não esteve à altura da situação.
Ninguém se lembrará de dizer que ele foi um dos
grandes arquitectos seja lá do que for”.

Embaixador

recomenda cuidados
com propostas de trabalho

O

embaixador de Portugal no Canadá, Fernando Moreira da Cunha, alerta os portugueses
que queiram emigrar para o país para que “sejam
cuidadosos com as propostas que lhes são efetuadas”.
Em entrevista à agência Lusa, o diplomata, em Otava desde 14 de março, salientou que “são frequentes
as notícias sobre a necessidade do Canadá acolher
estrangeiros em vários setores, de forma a poder sustentar o crescimento económico”, mas “nem sempre
há coincidência com o que se diz oficialmente, a nível

net do Governo canadiano (http://www.cic.gc.ca/english/index-can.asp) mas, em caso de dúvida, os candidatos “devem contactar imediatamente a Secretaria
de Estado das Comunidades Portuguesas”.
“As ofertas de trabalho são pontuais, destinadas a
setores económicos específicos e perfeitamente identificadas”, naquela que é uma “responsabilidade exclusiva das autoridades canadianas”.
O papel da embaixada “é de ajudar os portugueses,
quando necessário, na obtenção dessa informação”,
referiu.Como solução alternativa, o diploma reco-

federal ou provincial”.Retenho a sensibilidade política do assunto para este país e o rigor no controlo de
imigração, incluindo à entrada nas suas fronteiras.
É verdade que alguns portugueses podem ser aliciados por ofertas de emprego” que depois não se cumprem, afirmou.
Por isso, Fernando Moreira da Cunha deixa o conselho “para que sejam cuidadosos com as propostas,
incluindo em relação a eventuais mediadores, e que
cumpram os requisitos na obtenção do visto de trabalho ainda em Portugal”.O embaixador informa que
toda a informação está disponível no sítio da inter-

menda que os candidatos procurem ofertas de emprego fora dos grandes centros urbanos, onde já existe
muita procura.
O Canadá “é um país com uma dimensão territorial
imensa e um elevado padrão de vida”, onde “é possível encontrar lugares fantásticos para se trabalhar,
além de Toronto, Montreal e Vancouver”.
Por outro lado, a comunidade portuguesa também
pode “constituir um grande apoio aos novos portugueses que cheguem ao Canadá”, salientou.
No final de outubro, o Canadá anunciou que vai permitir em 2014 entre 240 a 265 mil autorizações de
residência permanente, numa estratégia para impulsionar o “crescimento económico do país”, anunciou
o Governo.
O embaixador português Fernando Moreira da
Cunha nasceu no Porto em 1951. É licenciado em
história pela Universidade do Porto e doutorado em
Ciência Política pela Universidade de Belgrano de
Buenos Aires (Argentina).
Na sua carreira diplomática, foi embaixador no
Irão e Argélia, tendo também sido cônsul-geral
em Caracas (Venezuela) onde publicou um livro
intitulado “Viagem à Venezuela”, obra que aborda a presença da comunidade portuguesa naquele
país.
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félice saulnier e a sua equipa
orgulham-se de vos servir em português!

VAcinA contrA A
griPe, grAtuitA

QuArtA-fEIrA, DIA 6,13,20 E 27 NOvEmbrO
DAs 11 Às 19 HOrAs
Para marcar encontro, 514-284-1865
Segundo os critérios de admissão da saúde pública.

ENFERMEIRA pRESENtE
QUARtAS-FEIRAS dAS 11H-19H
- Pressão arterial, glicemia e outras análises.
- Injecções e medicamentos
- Vacinas
- Serviços saúde/viagem
- Serviços mãe/recém-nascidos
- Tratamento de feridas.

peça o seu folheto e informação
dos preços no balcão da sucursal

1 Mont-Royal Est, Mtl, 514-284-1865
(por baixo da clinica luso)
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Câmbio do dólar canadiano

19 de NOVEMBro de 2013

1 Euro = CAD 1.417910

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
SERVIÇOS consulares

FARMÁCIAS

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

ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT

Farmácia
Louise Dadashzadeh
13 Rua Rachel O
Entrega gratuita

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

Horário de Atendimento
Segunda-Feira 9H00-15H30
Terça-feira
9H00-15H30
Quarta-Feira 9H00-16H30
Quinta-Feira 9H00-17H00
Sexta-Feira
9H00-12H30

LISBOA

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

CAIXA PORTUGUESA

355 Rachel Est

514-288-4864

TRADUÇÕES

TRADUÇÕES
Sandy Martins

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

514.943.7907

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.844.3054

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

IMPORTADORES

BANCOS
2615 Place Chassé 514.845.0164
Web: www.ferma.ca

Associação dos Pais
333, de Castelneau, H2R 1P8
T.: 514.495.3284
Associação de Nossa Senhora de Fátima
1815, Favreau, Laval, H7T 2H1
T.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá
4170, St-Urbain, H2W 1V3
T.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1N 1X6
T.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136A, Pigeon, H8N 1A6
T.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, Turgeon, J7E 3H8
T.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West Island
4789, Boul. des Sources, H8Y 3C6 T.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra Quebequente
T.: 514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8
T.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9
T.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, Rachel O., H2W 1G3
T.: 514844.1011
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do Quebec
T.: 450.687.2082
Clube Oriental Português de Montreal
4000, Coutrai, H3S 1C2
T.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397, St-Lauent, H2W 1Z8
T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard O., H2T 2K1
T.:514.273.4389

4244 St. Laurent

MERCEARIAS

514.842.8077

Mercearia
Portuguesa

CANALIZADOR

4701 St-Urbain
514.842.3373

RS PLOMBERIE
7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito

514.725.6531

MONUMENTOS
CONSTRUÇÃO

SOLUTIONS
ALUMINIUM A.S. INC

fabricação e instalação
corrimões e escadas de
alumínio, varandas 514.467.0044

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

GRANITE LACROIX INC.

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

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209

RESTAURANTES

IMPÉRIO
1292 Jarry

514.721.5665

ELECTRICIDADE

Alain Côté O.D.

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

514.385.1484
514.385.3541

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

3224 Bl. Rosemont

514.507.7686

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto
INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO
PRA QUEM ANUNCIA

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

tel.: 514 849-9966

4242, boul. st-laurent, suite 204
montréal, Qué., H2w 1z3

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

Quinta-feira 21 de novembro

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

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

T.:514.648.8343
T.:450.687.4035
T.:514.388.4129
T.:514.834.0920
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

- Dr. Cesario na cidade de maia
- Mariza no place des arts
Bell Fibe: 880
Videotron: 255

Sábado 23 de novembro

- toit bleu fala de acordo canadá/europa
- 35º aniversário da
casa dos açores do quebeque
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EMPREGOS

EMPREGOS

Precisa-se de padeiro com experiência a tempo inteiro.
514-814-0362

Procura-se homem para o departamento de embalagem.
514-845-0164

Café no bairro
português procura
uma pessoa “cool”,
simpática e eficaz a
tempo parcial.

Homem para trabalhar com
carta de condução.
514-849-3808
Precisa-se de uma pessoa a
tempo parcial para limpeza de
uma casa. Deve falar inglês ed
dar referências. 514-733-9420

Danielle
514-972-1878
Companhia alimentar situada
em Ville St. Laurent, está à
procura de trabalhadores para
a preparação de encomendas,
saneamento, trabalho geral e
capaz de conduzir um “chariot-élévateur”. Horário de 2.a a
6.a feira das 15h30 às 24h00,
horário da noite, mas ainda há
vagas para o horário de dia.
Enviar o CV por fax para
514-332-6475 ou por correio
electronico HR@worlee.net

serviço
Fazemos todo o tipo
de renovações interiores (gybroc, cerámica, pintura, etc.)
Contatar
Ferreira
514-655-7168

vende-se

vidente

Linhas da mão e
cartas.
Vidente com dons
naturais.
Resolve os seus
problemas sem
voodoo.
Rosa
514-278-3956

Saldo de sucessão
Atenção a todos os amantes
de antiquidades :vende-se
conjunto de quarto de cama,
estilo Barroco, cor creme,
grande armário com cinco portas, espelho, grande móvel de
cor mármore com espelho,
duas pequenas mesas de canto, cama grande de tamanho
“queen size” totalizando sete
peças no valor de $2,300 mas
reduzido a $1,800.
Por favor falar com Joe:
514-816-6873 ou 514-830-7705

AStrÓLogo – grAnde mÉdium Vidente

pRoFESSoR AIdARA

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.

514-374-2395
falo português

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

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

VENDIDO
SUCESSÃO. 3plex na rua St-Urbain com
5 apartamentos a render. Garagem. Locatários de longa data. Muito potencial!
Interessante para investores…
$799,000 NEGOCIÁVEL

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

†

Ivaristo Borges

Faleceu na Vila de Rabo de
Peixe, S.Miguel, Açores no
dia 6 de novembro de 2013
com 71 anos de idade, o Senhor Ivaristo Borges, filho do
já falecido Ernesto Borges e
Angelina da Ponte. Deixa na
dor seus filhos/as Carlos, Elizabeth (Francisco), Roseline
(Domingos), Kelly (Miguel),
seus netos, seus irmãos/ãs,
João, Diamantina, José, Maria
dos Anjos, Alda e Teófilo, sobrinhos/as, familiares e amigos.
A família vem por este modo,
agradecer a todos os que estiveram presentes na missa do sétimo dia. Bem-Haja da família
enlutada.
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Costeletas de
Carneiro com Vinho Tinto

xadrez
Mate em 1 jogada!

SUDOKU

6
5 3
9

4

3

9

4

Doses:

2

2
6

2 6

5 8
4
1

6

3
9

6

6
1 8
7

palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tempo:

20min

ingredientes:
8 costeletas de carneiro
1 colher (sopa) azeite
½ dl de vinho tinto
l dl de caldo de carne
1 colher (sobremesa) de hortelã fresca picada sal
pimenta preta moída na altura

Mickey,

Preparação:
Lume

preparação:
Frite brevemente a hortelã no azeite e manteiga para ficar o gosto. Frite as costeletas de carneiro
nesse azeite perfumado, mas sem passar muito, tempere
com sal e pimenta e reserve. No mesmo azeite misture
o vinho tinto e deixe ferver para reduzir. Polvilhe com
farinha, mexa e regue com o caldo de carne até começar
a espessar e tempere. Regue as costeletas com o molho
e acompanhe com legumes, cozidas a vapor.

o rato mais
famoso do Mundo... há

U

Dificuldade:
fácil

85 anos

ma das personagens mais famosas do Planeta
surgiu a 18 de Novembro de 1928, faz esta segunda-feira 85 anos, destaca o Jornal de Notícias.

meira vez, tecnologia animada e som sincronizado.
Nesta película, Mickey embarca numa pequena via-

Neste dia, o famoso rato embarcava num pequeno
barco a vapor, em ‘Steamboat Willie’, um filme
de apenas sete minutos que sincronizava, pela pri-

gem que o levaria a ser uma das estrelas de animação mais conhecidas do Mundo, e a ser o responsável
pela criação de uma das maiorias empresas de entretenimento à escala planetária: a Walt Disney.
Mickey - que esteve para se chamar Mortimer - terá
sido esboçado por Walt Disney após saber que o seu
antigo patrão ficara com os direitos das suas criações
Alice (que combinava animação e actores de carne
e osso) e Oswald, The Lucky Rabbit, por não existir
qualquer contrato escrito sobre a sua autoria.

Horizontais: 1. Receoso. Misericordioso. 2. Extensão de
terreno limpo e batido, ou lajeado, onde se secam, malham,
trilham e limpam cereais e legumes. A minha pessoa. 3. Lírio.
Meter na balsa ou balseiro. 4. Caminho orlado de casas dentro
de uma povoação. Espaço de 12 meses. A unidade. 5. Um dos
pontos cardeais que fica na direcção da Estrela Polar. Qualquer
abertura circular. 6. Lousa. Desgastar ou polir. 7. Regressar.
Conjunto das plantas de uma região. 8. O espaço aéreo. Avança. Altar cristão. 9. Cortejar. Aguardente de cereais. 10. Contr.
da prep. a com o art. def. o. Notícia. 11. Recitar. Qualidade marcante.
Verticais: 1. Doçura (fig.). Pedreiro de alvenaria. 2. Caminhar. Vertigem. 3. Provocar discórdia entre. Grande massa de
água salgada que cobre cerca de três quartas partes da superfície do Globo. 4. Graceja. Contr. da prep. a com o art. def.
os. Espaço percorrido, voando. 5. Reza. Gastar com o uso. 6.
Descanso religioso que, conforme a lei de Moisés, os Judeus
deviam observar no sétimo dia da semana. Cipó. 7. Desejo veemente. Grande porção. 8. Gavinha. Cólera. Seis em numeração
romana. 9. Veículo de transporte público ou colectivo. Sofres
(fig.). 10. Popularidade. Lamento. 11. Rocha metamórfica constituída por grânulos cristalinos de calcite. Minha (ant.).
solução da semana passada
Horizontais: 1. Boxe, Sopear. 2. Olá, Recruta. 3. NO, Do, Ai, És. 4. Iriado, Má.
5. Toa, Ervoso. 6. Os, Caçar, Um. 7. Onerar, Ata. 8. Ar, Remoer. 9. Es, De, Tu, Ir. 10.
Caramba, Ora. 11. Alisei, Suor. Verticais: 1. Bonito, Peca. 2. Oloroso, Sal. 3. Xá, IA,
Na, Ri, 4. Da, Cerdas. 5. Rodear, Eme. 6. Se, Orçar, Bi. 7. Oca, Vareta. 8. Primor, Mu.
9. Eu, Ás, Ao, Ou. 10. Até, Outeiro, 11. Raso, Marrar.
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REGRESSO A CASA: Um diário açoriano

sentimentos
peculiares do idoso

Onde é que esta gente andou?

Augusto Machado
perda do papel de laborar e do papel parental assinala, em todo o caso e sempre, uma
transição na existência de cada um, que implica
uma mudança dos horizontes emocionais. Diminuem também as capacidades físicas e mentais,
e tudo conduz a um confronto com o limite, do
qual a morte que se avizinha é a imagem mais
evidente.
Enfrentar e superar os problemas que a idade avançada coloca nem sempre é fácil, mas pode-se encontrar segurança e confiança em si mesmo se se
elaborou a mudança: definir como “integridade do
Eu”. E não pelo Eu individual, mas sim pelo humano entendido como experiência de uma ordem
universal e de um significado espiritual dignos de
qualquer preço; para a aceitação do próprio ciclo de
vida como de algo necessário e insubstituível.
O problema da inadaptação. Na terceira idade pode-se viver o confronto com as próprias capacidades
individuais, ou com os papeis familiares e sociais,
como fonte de frustração que origina um penoso
sentimento de inadaptação. Daqui surge a depressão, que tem origem na tomada de consciência de se
terem tornado inúteis para os outros, incapazes de
enfrentar situações importantes, ou de produzirem
propostas válidas. São sentimentos cuja intensidade
varia de indivíduo para indivíduo. Por vezes afetam
em maior medida pessoas que viveram de forma
importante as fases precedentes da sua existência,
obtendo em troca confirmações e gratificações.
É o caso de atores, personagens de relevo, homens
e mulheres de sucesso, que não conseguem aceitar
uma existência limitada. Mas pode acontecer que
uma vida plenamente vivida induza uma serena
aceitação de uma idade que permite tempo para dedicar à reflexão, e à fruição de prazeres. A capacidade de elaborar de forma positiva as frustrações
que a velhice implica depende, sobretudo, das características do Eu: se uma pessoa soube enfrentar
e resolver as suas próprias crises existenciais precedentes, redefinindo a sua identidade perante novas
tarefas e papeis sociais, ser-lhe-á menos difícil assumir a nova prespetiva que a terceira idade comporta.
A solidão e o isolamento. A falta de uma identidade
socialmente reconhecida produz no idoso sentimentos de marginalização e, portanto, de solidão, que
podem hoje ser elaborados apenas individualmente:
não existe um modelo cultural de idoso “positivo” a
que possamos referir-nos.
O isolamento leva as pessoas a assumirem posições pouco adequadas à conquista de um equilíbrio.
Há quem, de facto, negue até a si próprio, a transição para a velhice e viva numa condição de desinteresse e isolamento da realidade: uma ilusão que se
deve, a todo o custo, evitar. Também hoje os idosos
são postos numa situação de solidão, em relação ao
passado, quando sob o mesmo tecto viviam mais
gerações.
Hoje os filhos abandonam a casa paterna, vão viver noutro lugar, longe da terra de origem: o casal
encontra-se só, como no início da vida em comum,
mas com outros problemas a enfrentar – o “Síndroma do ninho vazio”, assim foi definido o problema
que atinge os pais idosos, após a saída dos filhos de
casa o casal idoso fica cada vez mais solitário: uma
solidão que se torna ainda mais extrema quando um
dos dois cônjuges morre.
Os sentimentos de solidão e de isolamento podem ser elaborados também, em sentido positivo, quando são considerados como instrumentos
para aprofundar a consciência de si mesmo e
da própria existência, e para encontrar aquela
integridade do EU que permite aceitar mais serenamente a morte. Porque, como dizia Volter:
“O homem morre como nasce – sem cabelo, sem
dentes e sem ilusões...”

a maçada das pessoas que ali se haviam deslocado e
nem lhe faltou pedir desculpa por, tendo em conta as
regras da FNAC, não poder oferecer livros a toda a
gente. A apresentação, uma espécie de entrevista ao
vivo feita pelo Pedro Mexia, foi uma pequena peça
para a historiografia da nossa literatura do pós-25 de
Abril. “Cortes” é brilhante, como toda a dita “Tetralogia Lusitana”. E, no entanto, nem pudemos falar
dele convenientemente, ao cumprimentarmo-nos:
aquilo de que Almeida Faria queria mesmo saber,
como sempre, era dos Açores. É um homem elegante e fraterno, humilde e brilhante. Sinto-me honrado
por poder trocar um abraço com alguém da sua dimensão. Mas eu conheço outros homens grandes, e
nem por isso suspendo o trabalho para acorrer aos
lançamentos das suas reedições. Almeida Faria ama
os Açores – e a isso, sim, eu não poderia nunca ficar
indiferente.

A

Joel Neto
Lisboa, 6 de Outubro de 2013
Ainda não me decidi sobre “Blue Jasmine”. Tão depressa me parece o melhor como o pior Woody Allen
dos últimos anos. Cate Blanchett – para quem, claro,
o habitual pensamento único já pede Óscares, estrelas no Passeio da Fama e Nóbeis da Medicina – não
tem perfil para a mulher neurótica, o que pode condicionar tudo o resto (pudera). Mas, sobretudo, falta ali
uma camada de qualquer coisa, e o pior é que temo
que seja humanidade. Inquietou-me a caricatura, tanto quanto a crueldade do castigo final. Conheço este
Woody Allen, mas da comédia. Que “Blue Jasmine”
pise tão claramente os seus territórios e depois redunde numa tragédia pareceu-me, à primeira vista, irresponsável e ignóbil. Tenho de revê-lo rapidamente.
Lisboa, 9 de Outubro de 2013
Anda a civilização angustiadíssima porque uma
jovem actriz americana, Miley Cirus de sua graça,
acabou o percurso como protagonista da personagem
“Hannah Montana”, cantora pop e ícone da juventude, e transformou-se num palhaço sexual, fazendo
figuras seminua em galas de entrega de prémios da
cultura popular e completamente nua em fotos que
faz distribuir através das ditas redes sociais. “Se calhar há demasiado sexo”, teme-se agora. Até Annie
Lennox, que nos tempos do onanismo a minha geração gostava tanto de ver desnuda (descobríamos então as virtudes da estética andrógina, e era tentador),
já veio dizer que a pequena Miley deveria ter mais
recato: afinal, o seu público é muito jovem.
Só posso rir-me. Onde é que esta gente andou nos
últimos trinta anos, afinal? É claro que há demasiado
sexo. Mas é claro que há demasiado sexo, com os
diabos! Adolescentes de todo o mundo filmam-se em
pleno coito só para porem o vídeo na Internet. Casais
da nossa idade, educados e sólidos, andam doidos por
desencaminhar casais amigos para a prática do chamado swing. Actrizes de todas as especialidades dão
entrevistas às revistas convencionais o mais despidas
possível, e em tudo o que dizem se insinua a mesma
coisa: “Eu fornico muito. Eu fornico imenso e sou
uma fornicadora incrível!” Era evidente que, quando
esgotasse o modelo “Hannah Montana”, Miley Cirus não tinha outra solução senão virar um boneco
sexual. Até já havia um exemplo português anterior:
Luciana Abreu.
Fomos nós quem transformou o espaço público nisto. Foi Annie Lennox. Falar de sexo é que é fixe – a
isto o resumimos um dia. O próximo passo é óbvio:
toda a gente a fornicar com toda a gente. E o seguinte
também: ninguém a fornicar com ninguém.
Lisboa, 11 de Outubro de 2013
Uma coisa em Almeida Faria me impressiona quase tanto como os livros: a extraordinária modéstia.
Ontem à tarde, no lançamento da reedição de “Cortes”, no Chiado, percebia-se a sua inquietação com

***
Paragem no Chiado, uns minutos antes do lançamento, para o cumprimento de um ritual: barba e cabelo na Barbearia Santos, a mais antiga da Europa. E,
incrivelmente, volta a acontecer: chego à noite a casa
e tenho à minha espera um email de um homem que
se sentou ao meu lado, que me conhece dos jornais e
dos livros (é um criativo e um profissional de televisão, explicou-me, e está atento a esse tipo de coisas)
e que, tendo tido pejo em meter conversa, não quis
em todo o caso deixar de registar em letra de forma
o encontro. É uma vaidade que poucas vezes tenho
a honra de exercer, mas que em todo se me proporciona com regularidade naquele estabelecimento em
particular. E não deixa de agradar-me a ideia de que,
se o meu trabalho me tornou reconhecido em algum
lugar, foi na Barbearia Santos. Foi sempre para homens capazes de frequentar uma velha barbearia de
bairro que eu escrevi.
Lisboa, 13 de Outubro de 2013
O que é deprimente, naquela edição do programa
“Boa Tarde” (SIC) em que um idoso tem um AVC em
directo e a entrevista continua, não é propriamente
a entrevista continuar. Eu, por exemplo, nunca tinha
visto um AVC a acontecer e, provavelmente, também
não diagnosticaria aquele, para mais sob o stress de
um directo televisivo. O que é deprimente é que, dantes, havia sempre uma mãe, uma tia sábia ou um vizinho atento para detectar estas coisas. Eram pessoas
que efectivamente olhavam para as outras pessoas,
que as viam, que sentiam as suas inflexões. Perguntavam-lhes: “O tio está um pouco pálido hoje, tem
feito as suas análises?” E, três meses antes da tragédia, chamavam-nos a nós à parte, num misto de pesar
e respeito: “Temos de perceber que o avô está a ficar
velhinho…” Hoje, o mundo já não é assim. O mundo
é um programa de televisão. É aquele programa de
televisão onde todos os dias se fala de velhos, onde
todos os dias se fala com velhos, mas apesar de tudo
ninguém olha de facto para os velhos. Nem para os
novos.
No dia do AVC, há em “Boa Tarde” uma sala inteira
de gente que se assusta quando o idoso hesita, mas
depois respira fundo quando o vê encaixadinho na
sua cadeira.
A própria apresentadora, atarantada, pergunta-lhe se
ele está bem, ouve-o balbuciar que sim e logo faz
uma piadinha,“Ah, pronto, isso é que é preciso”,
como quem diz “The show must go on!” Não é Conceição Lino que é menos humana. Somos nós todos.
É a sociedade que construímos. É este tempo.
Temos a televisão que merecemos porque, antes do
mais, a televisão que temos somos nós próprios. O
que é preciso, como diria Conceição, é que a casa
esteja arrumada. Isto é: o décor.
http://www.facebook.com/neto.joel
http://www.joelneto.com/
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F1: Sebastian Vettel, Red Bull
Vence GP dos Estados Unidos

Helder Dias

S

ebastian Vettel venceu o Grande Prêmio dos
Estados Unidos, disputado no circuito de Austin, no Texas. O alemão chegou à 38ª vitória de
sua carreira, 12ª na temporada e a 8ª consecutiva,
um recorde na FORMULA 1, numa corrida sem
grandes emoções e num verdadeiro passeio de domingo para a Red Bull.
Romain Grosjean agarrou-se a segunda posição de
Mark Webber na largada e não a largou mais, terminando a prova em segundo, com o australiano a completar o pódio. Lewis Hamilton chegou a ser terceiro,
mas acabou a corrida com a quarta posição, logo à
frente de Fernando Alonso, que se sagrou vice-campeão mundial com este resultado. Nico Hulkenberg
foi o sexto com a Sauber, logo à frente de Sérgio Pérez, que se sentiu em casa, com a presença massiva de torcedores mexicanos em Austin (o Texas faz
fronteira direta com o México). Valtteri Bottas conseguiu os primeiros quatro pontos de sua carreira e o
melhor resultado da Williams no ano, com o oitavo
lugar. Completaram os dez primeiros Nico Rosberg
e Jenson Button.
Na partida, Romain Grosjean arranca bem com a

sua Lotus e deixa Mark Webber para trás, Hamilton,
em seguida, ultrapassou Hulkenberg e o australiano,
subindo para terceiro. Mas logo o ritmo foi quebrado: Sutil levou um toque de Maldonado e bateu forte
na curva 12, fazendo entrar o carro de segurança na
pista. Romain Grosjean comentava: “Foi uma boa
corrida”, refletiu Grosjean. “Eu tive uma boa largada e ate consegui passar Mark Webber na primeira

curva. E por pouco não ultrapassei Vettel também .O
meu LOTUS estava impecável ” e continuando disse : “Estou muito orgulhoso por representar a Lotus,
esta é uma equipe fantástica. Estar entre as duas Red
Bull é o melhor para nós. É sempre bom vir aqui ao
Circuito das Américas, espero que no próximo ano
possamos dar mais um passo à frente!” Dizia o simpatiquíssimo Grosjean…
Na terceira volta, as posições eram estas: Vettel,
Grosjean, Hamilton, Webber, Hulkenberg, Pérez,
Alonso, Bottas, Di Resta e Ricciardo eram os dez primeiros. Enquanto isso, a Force India de Sutil ia sendo
recolhida. Felipe Massa ia em 13º, quando a direção
de prova determinou a relargada na 5 volta .
A bandeira verde não nos ofereceu qualquer mudança no posicionamento dos monolugares. Com
seis voltas completadas, Vettel já ia disparando na
liderança, com 2s4 de vantagem sobre Grosjean. Em
apenas uma volta, após a bandeira verde, o alemão

foi um segundo mais rápido que o piloto da Lotus.
Lá atrás, em 21º, Maldonado vivia um inferno , depois de ter sido obrigado a ir aos boxes para substituir
sua asa dianteira danificada.
Bottas, no melhor fim de semana da Williams no
ano, parou na volta 24, quando estava em sétimo,
voltando em 10º, com pneus duros para ir até o fim da
prova. Duas passagens depois, foi a vez de Hamilton.
Enquanto isso, Gutiérrez fez a alegria dos mexicanos
presentes em Austin, ultrapassando Vergne para ser o
sétimo. Na 27 volta Alonso foi as boxes, retornando
à pista em sétimo, ultrapassando Pérez na estratégia.
A luta mais emocionante do momento era entre
Alonso e Hulkenberg, enquanto Di Resta e Ricciardo

lutavam pelo último ponto disponível . O australiano
levou a melhor, na 44volta. Uma volta depois, Alonso passou o alemão por dentro no mesmo local e já
partiu em busca de Hamilton. Enquanto isso, Webber
atacava Grosjean.
Com 50 voltas, os dez primeiros eram: Vettel,
Grosjean, Webber, Hamilton, Alonso, Hulkenberg,
Pérez, Bottas, Rosberg e Ricciardo. E assim foi. No
fim, Hulkenberg ainda tentou passar Alonso: até conseguiu, mas o espanhol foi inteligentíssimo e garantia assim a quinta posição e o vice-campeonato
mundial. No final da corrida Vettel comentou: “Foi
um pouco apertado na largada”, começou Vettel.
“Romain teve uma boa largada e foi difícil segurá-lo
na subida. Então eu tive que focar em mim mesmo. O
carro esteve fenomenal novamente e pude controlar a
vantagem. Vencer oito corridas seguidas é incrível.”
O piloto da Red Bull não esqueceu o grande público
no segundo evento da Fórmula 1 em Austin: “Agradeço ao público. É apenas nossa segunda corrida aqui
e recebemos mais de 100 mil pessoas no domingo.
Eu acho que é uma das melhores corridas que temos
em toda a temporada.”
O bom desempenho de Heikki Kovalainen nas
calif’s para o Grande Premio dos Estados Unidos
pode lhe ter garantido a vaga na Lotus para 2014,
mas apenas se ele continuar com esta boa forma, de
acordo com Eric Boullier. O piloto finlandês substitui Kimi Raikkonen, que passou por uma cirurgia
nas costas no começo desta semana. O ex-piloto da
Renault, McLaren e Caterham não era piloto titular
desde 2012 e apenas participou de algumas sessões
de treinos livres neste ano.
FELIPE MASSA,
RUMO A WILLIAMS em 2014
Depois de 12 anos de bons serviços com a Ferrari,
oito deles como piloto titular, Felipe Massa anunciou
segunda-feira que correrá pela Williams na temporada de Fórmula 1 de 2014. O piloto brasileiro será parceiro do finlandês Valtteri Bottas, cuja permanência
foi oficializada pela equipe inglesa, e levará para sua
nova casa um currículo com 11 vitórias e 36 pódios
na principal categoria do automobilismo mundial.
Próximo encontro na final do Campeonato do
Mundo da FORMULA 1 em Interlagos S.Paulo
no Brasil a 24 de novembro .

Campeonatos Europeus - Resultados e Classificação
Inglaterra
Premier League

Espanha
Liga BBVA

Aston Villa 2-0 Cardiff City
Chelsea 2-2 West Bromwich
Crystal Palace 0-0 Everton
Liverpool 4-0 Fulham
Southampton 4-1 Hull City
Norwich City 3-1 West Ham
Tottenham 0-1 Newcastle
Sunderland 1-0 Man. City
Man. United 1-0 Arsenal
Swansea City 3-3 Stoke City
P	J	V	
1-Arsenal
25 11 8
2-Liverpool
23 11 7
3-Southampton
22 11 6
4-Chelsea
21 11 6
5-Man. United
20 11 6
6-Everton
20 11 5
7-Tottenham
20 11 6
8-Man. City
19 11 6
9-Newcastle
17 11 5
10-West Bromwich 14 11 3
11-Aston Villa
14 11 4
12-Hull City
14 11 4
13-Swansea City 12 11 3
14-Cardiff City
12 11 3
15-Norwich City 11 11 3
16-West Ham
10 11 2
17-Stoke City
10 11 2
18-Fulham
10 11 3
19-Sunderland
7 11 2
20-Crystal Palace 4 11 1

E
1
2
4
3
2
5
2
1
2
5
2
2
3
3
2
4
4
1
1
1

França
Ligue 1

Osasuna 0-1 Almería
Granada 3-1 Málaga
Real Madrid 5-1 Real Sociedad
Getafe 1-1 Elche
Athletic 2-1 Levante
Celta de Vigo 0-2 Rayo Vallecano
Espanyol 1-3 Sevilla
Valencia 2-2 Valladolid
Villarreal 1-1 At. Madrid
Real Betis 1-4 Barcelona
D
2
2
1
2
3
1
3
4
4
3
5
5
5
5
6
5
5
7
8
9

P	J	V	
1-Barcelona
37 13 12
2-At. Madrid
34 13 11
3-Real Madrid
31 13 10
4-Villarreal
24 13 7
5-Athletic
23 13 7
6-Getafe
20 13 6
7-Real Sociedad 17 13 4
8-Granada
17 13 5
9-Valencia
17 13 5
10-Levante
17 13 4
11-Sevilla
16 13 4
12-Espanyol
15 13 4
13-Elche
14 13 3
14-Málaga
13 13 3
15-Rayo Vallecano 12 13 4
16-Valladolid
12 13 2
17-Almería
12 13 3
18-Celta de Vigo 12 13 3
19-Osasuna
10 13 3
20-Real Betis
9 13 2

E
1
1
1
3
2
2
5
2
2
5
4
3
5
4
0
6
3
3
1
3

D
0
1
2
3
4
5
4
6
6
4
5
6
5
6
9
5
7
7
9
8

Itália
Serie A

Monaco 1-1 Évian TG
Paris SG 3-1 Nice
Bastia 1-0 Rennes
Guingamp 0-0 Lille
Lorient 0-0 Stade de Reims
Toulouse 1-1 AC Ajaccio
Valenciennes 1-1 Montpellier
Bordeaux 0-3 Nantes
Marseille 2-1 Sochaux
Saint-Étienne 1-2 Lyon
P	J	V	
1-Paris SG	
31 13 9
2-Lille
27 13 8
3-Monaco
26 13 7
4-Nantes
23 13 7
5-Marseille
21 13 6
6-Stade de Reims 19 13 4
7-Lyon
18 13 5
8-Guingamp
18 13 5
9-Saint-Étienne 18 13 5
10-Bastia
18 13 5
11-Rennes
17 13 4
12-Bordeaux
17 13 4
13-Nice
17 13 5
14-Évian TG
16 13 4
15-Toulouse
16 13 4
16-Montpellier
14 13 2
17-Lorient
11 13 3
18-Valenciennes 9 13 2
19-AC Ajaccio
8 13 1
20-Sochaux
7 13 1

E
4
3
5
2
3
7
3
3
3
3
5
5
2
4
4
8
2
3
5
4

Meias-Finais (West) 1ª Mão
S. Sounders vs Portland T. 1-2
LA Galaxy vs R. Salt Lake 1-0
Meias-Finais (East) 1ª Mão
NE Revolution vs S. KC
2-1
H. Dynamo vs NY R. B.
2-2
FinaL (West)
1ª Mão
H. Dynamo-Sporting KC
0-0
FinaL (East)
1ª Mão
R. Salt Lake- P. Timbers
4-2

Catania 1-0 Udinese
Internazionale 2-0 Livorno
Genoa 2-0 Hellas Verona
Parma 1-1 Lazio
Cagliari 2-1 Torino
Atalanta 2-1 Bologna
Chievo 0-0 Milan
Roma 1-1 Sassuolo
Fiorentina 2-1 Sampdoria
Juventus 3-0 Napoli
D
0
2
1
4
4
2
5
5
5
5
4
4
6
5
5
3
8
8
7
8

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

P	J	V	
32 12 10
31 12 10
28 12 9
25 12 7
24 12 7
22 12 7
17 12 5
16 12 5
16 12 4
13 12 4
13 12 3
13 12 3
13 12 3
12 12 2
12 12 3
10 12 2
10 12 2
9 12 2
9 12 2
6 12 1

E
2
1
1
4
3
1
2
1
4
1
4
4
4
6
3
4
4
3
3
3

D
0
1
2
1
2
4
5
6
4
7
5
5
5
4
6
6
6
7
7
8

Grupo Este

J	V	E
1-NY Red Bulls
34 17 8
2-Sporting KC
34 17 7
3-NE Revolution
34 14 9
4-Houston Dynamo 34 14 9
5-Impact Montréal 34 14 7
6-Chicago Fire
34 14 7
Grupo Este
7-Philadelphia U. 34 12 10
8-Columbus Crew 34 12 5
9-Toronto FC
34 6 11
10-DC United
34 3 7
Grupo OEste

J	V	E
1-Portland T.
34 14 15
2-Real Salt Lake 34 16 8
3-LA Galaxy
34 15 8
4-Seattle S.
34 15 7
5-Colorado Rapids 34 14 9
6-SJ Earthquakes 34 14 9
7-Vancouver W. 34 13 9
8-FC Dallas
34 11 11
9-Chivas USA
34 6 8

2ª Mão
2-3
0-2
2ª Mão
1-3
2-1
2ª Mão
24/11
2ª Mão
25/11

D	P
9 59
10 58
11 51
11 51
13 49
13 49
12 46
17 41
17 29
24 16
D	P
5 57
10 56
11 53
12 52
11 51
11 51
12 48
12 44
20 26
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1-FC Porto
2-Benfica
3-Sporting
4-Gil Vicente
5-Estoril Praia
6-Nacional
7-V. Guimarães
8-Rio Ave
9-SC Braga
10-Belenenses
11-V. Setúbal
12-Olhanense
13-Arouca
14-Académica
15-Marítimo
16-P. Ferreira

P

J

V

E

D

GM

GS

23
20
20
17
14
14
13
13
12
9
9
9
8
8
7
5

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
6
6
5
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1

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

0
1
1
2
3
3
4
4
5
4
4
4
5
5
6
6

19
16
23
11
16
12
9
8
9
9
12
5
5
4
13
8

6
7
9
8
14
9
9
7
11
12
17
10
12
13
19
16

RESULTADOS

10ª JORNADA

Académica 0-3 Benfica
Belenenses 1-1 FC Porto
Sporting 3-2 Marítimo
Arouca 0-0 P. Ferreira
Nacional 0-0 Olhanense
Estoril Praia 0-2 V. Setúbal
Gil Vicente 1-0 V. Guimarães
SC Braga 0-1 Rio Ave

Benfica 23/11 13:15 SC Braga
FC Porto 23/11 15:15 Nacional
Rio Ave 24/11 10:00 Estoril Praia
V. Setúbal 24/11 11:00 Arouca
Marítimo 24/11 11:00 Gil Vicente
P. Ferreira 24/11 12:00 Belenenses
V. Guimarães 24/11 14:15 Sporting
Olhanense 25/11 15:15 Académica

1-Moreirense
2-Portimonense
3-Penafiel
4-Sporting B
5-Sp. Covilhã
6-FC Porto B
7-Tondela
8-Marítimo B
9-U. Madeira
10-Chaves
11-Benfica B
12-Leixões
13-Desp. Aves
14-Beira-Mar
15-Farense
16-SC Braga B
17-UD Oliveirense
18-Santa Clara
19-Ac. Viseu
20-Feirense
21-Atlético CP
22-Trofense

P
31
30
29
28
27
27
25
24
22
21
21
21
20
18
18
18
16
14
13
12
12
10

J
15
15
14
15
16
15
15
15
16
15
15
15
15
16
15
16
15
15
15
15
15
16

V
9
9
8
9
8
8
7
7
6
6
5
6
5
4
4
5
4
4
3
2
3
1

E
4
3
5
1
3
3
4
3
4
3
6
3
5
6
6
3
4
2
4
6
3
7

D
2
3
1
5
5
4
4
5
6
6
4
6
5
6
5
8
7
9
8
7
9
8

GM GS
30 10
24 14
14 4
24 19
20 17
17 13
23 19
14 11
22 18
17 26
31 22
17 18
13 12
18 19
12 11
18 24
21 31
13 18
13 18
10 21
9
22
13 26

resultados

próxima jornada

Marítimo B 2-1 Leixões
UD Oliveirense 2-3 Sporting B
U. Madeira 1-0 FC Porto B
SC Braga B 0-1 Portimonense
Sp. Covilhã 1-4 Trofense
Tondela 2-1 Beira-Mar
Feirense 0-1 Farense
Santa Clara 1-2 Desp. Aves
Chaves 3-1 Benfica B
Ac. Viseu 3-0 Atlético CP
Moreirense 04/12 11:00 Penafiel

Benfica B 23/11 UD Oliveirense
Santa Clara 23/11 SC Braga B
Desp. Aves 23/11 Marítimo B
Atlético CP 23/11 U. Madeira
Beira-Mar 23/11 Chaves
Penafiel 23/11 Tondela
Sporting B 23/11 Feirense
FC Porto B 24/11 Farense
Leixões 24/11 Moreirense
Portimonense 24/11 Sp. Covilhã
Trofense 24/11 Ac. Viseu

liga dos campeões

Grupo C:

Olympiacos 1-0 Benfica
Anderlecht 27/11 14:45 Benfica
Benfica 10/12 14:45 Paris SG

Grupo G:

Zenit 1-1 FC Porto
FC Porto 26/11 19:45 Austria Wien
At. Madrid 11/12 19:45 FC Porto

Já está, Portugal no mundial
e Ronaldo iguala 47 golos de
Pauleta com “hat-trick” em Solna

C

ristiano Ronaldo igualou
hoje Pauleta como o melhor marcador da história da

UFC: George
St-Pierre Ainda É O Campeao
D

Hélder Dias

1ª Mão	
1-0

2ª Mão
3-2

não adiantando nada mais’’.
No entanto Sr. White declarou
logo de seguida, que, os pro-

deixei de perguntar ao Campeão, como via o combate,
contra Hendrichs uma vez este

blemas de Gerorge não seriam
certamente muito graves e
que, ele espera ver o mais rápido possível um combate revanche contra HENDRICKS.
Já no Hotel e isto junto dos
seus amigos St-Pierre agradeceu a todos os fans “obrigado
a todos pelo vosso incrível
suporte”. Uma semana antes
de St-Pierre, deixar Montreal
rumo a Las Vegas e isto depois
de um jantar entre amigos, não

ser um verdadeiro teste para os
dois e... George sempre com o
seu sorriso amistoso, gentilmente me disse: estou verdadeiramente preparado vamos
ver o resultado final”.
Com esta vitória George St-pierre recebeu uma bolsa de
4000 000$ US e Hendrichs
contentou-se com o salario
de 50 000$ uma vez não ter
recebido o bónus associado à
vitória .

epois de uma vitória
muito contestada e aonde o presidente da L’UFC,
Dana White pediu um inquérito ao Governador de
Nevada sobre a Comissão
que controla as atividades
desportivas.
Em decisão repartida (48-47,
47-48, 48-47), o quebequense de origem, GEORGE ST-PIERRE manteve-se imbatível e conserva assim o seu
titulo de Campeão de meios
médios de L’UFC.

UEFA Europa League

Portugal VS Suécia

mento, Ronaldo, que também
marcou ao Luxemburgo e logrou um “hat-trick” na Irlanda
do Norte (4-2), passou a contar oito golos, deixando para
trás Hélder Postiga (autor de
seis tentos), hoje suplente. Em
2012/2013, entre embates do
Real Madrid e da seleção lusa,
o jogador português passou a
contar 32 tentos, em 22 jogos,
e, em 2013, já soma 66, em 55
embates, sendo que marcou
nos últimos seis encontros,
num total de 13 golos.
Lista dos 10 melhores marcadores lusos: 1. Pauleta 47 golos; 2. Cristiano Ronaldo 47;
3. Eusébio 41; 4. Luís Figo 32;
5. Nuno Gomes 29.

seleção portuguesa de futebol,
ao conseguir um “hat-trick”
na Suécia, na segunda mão do
“play-off” europeu de acesso
ao Mundial de 2014. O jogador do Real Madrid inaugurou
o marcador aos 50 minutos e,
depois de Zlatan Ibrahimovic
“bisar” para os suecos (68 e
72), apontou mais dois tentos,
aos 77 e 79, passando a contar os mesmos 47 tentos do
jogador açoriano. O “7” luso
já havia sido o autor do único
golo do encontro realizado na

GRUPO E: Dnipro 2-0 P. Ferreira
P. Ferreira 28/11 15:05 Fiorentina
GRUPO H: Estoril Praia 0-0 SC Freiburg
Sevilla 28/11 18:00 Estoril Praia
GRUPO I: V. Guimarães 0-1 Real Betis
HNK Rijeka 28/11 18:00 V. Guimarães
“playoffs” para o mundial 2014| seleção a

sexta-feira, no Estádio da Luz,
em Lisboa, onde Portugal venceu por 1-0. Na fase de apura-

Depois do combate George
St.Pierre disse’’ que precisava
de algum tempo para resolver
certos problemas pessoais,

A VOZ DE PORTUGAL

Portugal rumo ao Brasil
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