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CAPA

Jesus Cristo é Português

Asérie televisiva “A
Bíblia” que termina
no próximo domingo

no Canal História, entre
nós... Principiou ontem,
véspera da sexta-feira santa,
na SiC

A revista PEOPLE deu destaque
a Diogo Morgado pela sua partici-
pação em “The Bible”. Na
reportagem, Roma Downey relembra
como descobriu o ator perfeito para o
papel de Jesus Cristo. Faltavam seis
semanas para o início das gravações
de “The Bible” e ainda não tinha sido
encontrado o protagonista. Perante o
desespero instalado entre a produção,
Roma Downey decidiu enviar um e-
mail para os amigos com o assunto
“À Procura de Jesus”. Como respos-
ta, um dos seus amigos sugeriu
Diogo Morgado. Finalmente, Roma
combinou uma reunião com o por-
tuguês. No momento em que este
chegava a casa da produtora para a
reunião, Downey disse ao seu marido
(também produtor da série) “Este é o
nosso Jesus!”.

Série A Bíblia, com Diogo Morgado,

vai ser transmitida pela SIC
A exibição do primeiro episódio foi
ontem dia 28 de março, véspera de
sexta-feira Santa.

A série norte-americana A Bíblia,
protagonizada pelo ator português
Diogo Morgado e já estreada no
Canadá no Canal História, chegou a
Portugal através da SIC, que
começou a transmitir esta minissérie
ontem, 28 de Março.

A Bíblia, produzida por Mark
Burnett – produtor executivo do real-
ity show Survivor – e pela actriz
Roma Downey para o Canal História
norte-americano, tornou-se na sua

estreia um dos programas mais vistos
na televisão por subscrição nos
Estados Unidos: mais de 13,1 mil-
hões de espetadores assistiram ao
primeiro episódio da série. A SIC
anunciou nesta terça-feira a aquisição
dos direitos de exibição da minis-

Continuação na página 3
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Contacte-me para a avaliação grátis da sua casa!

Diogo Morgado, o Jesus em The Bible!
Continuado da  página 2

série, que incluirá na sua programação

especial de Páscoa.

Diogo Morgado, the actor who portrays

Jesus in the "The Bible" on The History

Channel, opened up about his role in the

epic TV series.

"The Bible," created by TV producer

Mark Burnett and his wife, actress Roma

Downey, draws powerful pictures of the

historical events recorded in the Bible,

including Noah's Ark, the Exodus,

Abraham and Isaac, and the life story of

Jesus Christ.

The much-anticipated TV series have

been praised as "the best" among Biblical

films ever created. 

"I was scared when I knew I was going

to play Jesus," Morgado told The Christian

Post of his monumental role as Jesus. 

"I went to the place where everything

[in the Bible] supposedly happened and got

involved with this energy."

Visiting Israel, where Jesus spent his

life, gave him a "magical energy" which

allowed him to take the role, the Portuguese

actor said.

"The opportunity to participate in this

project made me go back to my spirituality

and communion with God," said Morgado,

whom Burnett and Downey handpicked for

"The Bible."

"He has a gentleness and humanity

about him," Downey told CP while speak-

ing about the series in 2012.

Asked whether playing Jesus was his

most challenging role to date, the 33-year-

old actor said, "Is that even a question?"

"Sure! There is nothing harder than this

[role- Jesus is the most complete and com-

plex figure of mankind," Morgado said.

"We're talking about someone that bil-

lions of people died for and live by."

"Everything in society is basically

touched by Jesus' words, Jesus was the liv-

ing proof of God and that is what the Bible

was all about," Morgado continued.

"So yes, it is and I bet it will be the most

difficult challenge I'll ever have."

"The Bible" series will be premiered

this Sunday at 8 p.m.(EST) on the History

Channel, with the 10-hour series' finale air-

ing on Easter Sunday, March 31.

"I know that there are a lot of people out

there that simply don't know the Bible," the

actor said, emphasizing that the TV pro-

gram serves education purposes for those

who want to explore the Bible.

"Ultimately, this is a beautiful [take] on

why the Bible is one of the most important

books in history. I think that people who

aren't spiritual or connected to their spiritu-

al side, will be more connected after seeing

this."

Roma Downey of The Bible: How I Found
Jesus (the Actor)

For Roma Downey, casting just the

right actor to play the Son of God in the The

Bibletested even her usually strong faith. 

"We actually were only six weeks away

from beginning principal photography and

we still had not cast the role of Jesus,"

Downey tells PEOPLE of producing the hit

History channel miniseries. "To say that we

were anxious is an understatement." 

In desperation, Downey sent out an

email to friends with the subject line

"Looking for Jesus." 

"The prayer circle went out and the

prayer was answered," the former Touched

by an Angelstar says of a friend suggesting

Diogo Morgado for the role.

After watching Morgado's taped audi-

tion, Downey was eager to schedule a meet-

ing but was worried meeting in person

would prove difficult for the Portugal-based

actor. 

"I was a little disheartened and didn't

know logistically how I was going to make

that work," says Downey, who also plays

Mother Mary in the series. "I spoke to his

agent and he said, 'Actually, he's traveling

and in Los Angeles.' I said, 'Hallelujah.' " 

In less than 24 hours Morgado, 33, was

walking down the garden path of Downey's

home to meet with her and her husband,

producer Mark Burnett. 

"I grabbed Mark and we peeked out the

window to see him approach," Downey

says. "I turned to my husband and said,

'There he is. That's our Jesus.' " 

The Portuguese television actor will be

featured in the second half of the 10-part

miniseries, which airs every Sunday

through Easter (see a preview of this

Sunday's show below). And Downey is

confident the actor will make a major

impact on viewers. 

"I think he will define this role for gen-

erations," she says of Morgado. "He's just a

beautiful actor inside and out. This is going

to make him a big star."

www.facebook.com/DiogoMorgadoActor



S
ó quem lá esteve se apercebeu do amor

que pairava no ar por um garoto que lá

andava, mais ao colo do seu pai do que

a correr de um lado para o outro como outros

garotos da sua idade faziam.

Tristen Silva tem apenas quatro anos de idade e foi
injustamente atacado por um cancro que deixou os seus
pais em situação muito complicada. Um grupo de almas
sensacionais, liderado por José Maria Eustáquio, meteram
ombros a uma iniciativa que teve um apoio extraordinário.

Teremos que começar por destacar Jack Oliveira, Luís
Câmara, Bernardino Ferreira e Nelson Melo, responsáveis
pelo Executivo da Local 183, que muito amavelmente ced-
eram a utilização do Salão Nobre da Local 183 para a real-
ização.

No que concerne o entretenimento, marcaram presença
o Dee Jay proporcionado por ACS Productions, Carlos
Costa; a Banda Sonhos de Portugal; Tiffany Costa; Jivaro
Andola, a Banda Tabú & Tony Gouveia; o Rancho “As
Tricanas”; a Luso-Can Tuna; o Rancho da Casa dos
Poveiros; Michelle Madeira; o Rancho da Associação
Cultural do Minho; Stephanie Tavares; a Banda Mexe
Mexe; Victor Martins; Tania Barbosa; as Concertinas
Nortehrn Port Club of Oshawa, tudo isto para além de tam-
bém termos que elogiar:

PRODUCTION SOUND & LIGHTING provided by
ACS PRODUCTIONS, Carlos Costa; AMUSEMENTS &
JUMPING CASTLES provided by ASTRTO ZODIAC,
Ardo Gidaro; DOOR PRIZE & RAFFLE provided by
SATA CANADA, Carlos Botelho; FACE PAINTING pro-

vided by volunteers from SAFEHAVEN e LINENS &
SUPPLIES provided by EVENT CENTRE, Carlos Ribeiro. 

E era tanta a comida, graças a: CALDENSE BAK-
ERIES, Hélder & Joe
Costa; FERMA
FOODS, António
Belas; HARVEY’S,
Joe Amorim; PAVÃO
MEATS, Luis Pavão;
PIRI PIRI, Agnelo
Costa; PIZZA PIZZA,
Paulo Carvalho;
SWISS CHALET, Joe
Amorim.

A Comissão
responsável por toda

esta magnífica organização e também a merecer os
parabéns da Comunidade: José Maria Eustáquio;
Kimberley Gadwah; Daniel Gama e Reno Silva.

Foi já durante a noite que recebemos a informação que
passamos a publicar, com a agradável notícia de que se con-
seguiram angaria $ 14, 398.75, o que é uma ajuda espetac-
ular para se conseguir fazer tudo quanto esteja ao alcance
dos seres humanos para a cura do pequenito Tristen Silva.

The Organizing Committee

The organizing committee expressed its deepest grati-
tude and appreciation to the Portuguese community whom
continues to overwhelm especially in time of need. 

Our highly successful event at LiUNA local 183 on
Sunday march 24th raised a total of $14398.75 in donation

and door prize contributions. 
On behalf of Tristen silva his parents and family we

thank all those who elected to spend Sunday afternoon with
us bringing attention to a much worthy cause and an
extremely special little 4 year old boy.

To a large talented group of Local Artists our deepest
gratitude. 

To local businesses our deepest appreciation for your
kindness in contributing food and beverages. 

God bless all whom participated and especially to an
amazing special little boy, Tristen thank you for your
strength and the purity of your heart. 
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Tristen Silva

Êxito retumbante… $ 14,398.75!

Tristen Silva

Thank You!
My Portuguese community gathered around me & my family to help out with

our son Tristen who was diagnosed with Leukemia in December. 
Everyone's efforts allowed us to raise over 14K towards Tristen's 3 year bat-

tle with cancer.
The very core of me was shaken to see so many people who have never even

met me or my family come out & make a donation. It was a Sunday, a day where
everyone should have been home resting or out with their family, & yet they
were there, same with the musicians that performed, the volunteers that did face
painting for the kids, helped with food, helped with the sound & lighting...it is
with great humility that I say THANK YOU. I have never been more proud to
be Portuguese as my community put us on their backs & showed what they do
when one of us is in need. I have always been at the disposal of my community
both to perform & to help promote & advocate in any way I can & will contin-
ue to do so always.

To all the media who helped promote this event & the bring awareness to
Leukemia in the coverage of this wonderful event, we thank you so much. To the
people that donated food & beverages, it was so very much appreciated. The
events for the children were a hit, especially the jumpy castle where my son spent
most of the time! The hall was wonderful, thank you Jack Oliveira & all at Local
183 that allowed for that event to take place.

To the special team of Joe Eustaquio, Danny Gama, Carlos Costa &
Kimberly Gadwah - God bless you for your commitment to make this event the
success it was, I am always yours. Will never ever forget the lengths you went to
help our son. I know that when he gets older & beats this, he will find his own
words to conveying the appreciation for your efforts.

THANK YOU ALL FOR THE WONDERFUL EVENT, from Pearl, Tristen
& I!!!! XOXOXOXOXOXOXO
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SIC Notícias chega ao Canadá e torna a SIC 
a empresa portuguesa com mais canais internacionais

A
SIC Notícias vai passar a ser transmi-

tida no Canadá, no âmbito da estraté-

gia de internacionalização da SIC,

que é a empresa portuguesa que mais canais

emite no estrangeiro, disse à Lusa o presi-

dente executivo da Impresa.

A SIC fechou um acordo com a Bell, a maior empresa
de telecomunicações no Canadá, para distribuição da SIC
Notícias, refere o grupo Impresa.

Questionado pela Lusa sobre as expectativas em relação
ao potencial de subscritores no Canadá, o presidente exec-
utivo da Impresa, Pedro Norton, afirmou que "são as mel-
hores".

A SIC Notícias está disponível no pacote de língua por-
tuguesa, juntamente com a SIC Internacional, também dis-
tribuída pela Bell no Canadá.

"Temos uma forte comunidade portuguesa no Canadá,
onde a SIC Internacional já estava e era um sucesso. O
nosso objetivo é que a SIC Notícias alcance rapidamente a
mesma notoriedade nesse mercado", acrescentou Pedro
Norton.

"Já depois de termos assinado este acordo com a maior
empresa canadiana de telecomunicações, posso revelar que
estamos em negociações com outros operadores para, nesse
mercado, a SIC Notícias estar em mais plataformas".

Países como França e Brasil são os próximos passos
para a internacionalização da SIC Notícias.

"Haverá novidades muito em breve relativamente ao
mercado francês. No Brasil, onde a SIC Internacional tem

uma forte presença, queremos que a SIC Notícias alcance
também uma posição de destaque".

O objetivo é levar a SIC Notícias a todos os cantos do
mundo onde se fale português, replicando o modelo de
sucesso da SIC Internacional, segundo a Impresa.

"Em poucos anos, a SIC tornou-se na empresa por-
tuguesa que mais canais emite no estrangeiro", disse Pedro
Norton, acrescentando que "a internacionalização do grupo
Impresa é um caso de sucesso ímpar no mercado por-
tuguês".

Pedro Norton lembrou que o grupo tem quatro canais

nos mais diversos mercados: SIC Internacional (França,
Suíça, Bélgica, Luxemburgo, Andorra, EUA, Canadá,
Angola, Moçambique, África do Sul e Brasil), SIC Notícias
(Suíça, EUA, Angola, Moçambique e Cabo Verde, entran-
do agora no Canadá), SIC Mulher (Angola, Moçambique e
Cabo Verde) e SIC K (Angola e Moçambique).

"Temos trabalhado muito para estar com a maior var-
iedade de conteúdos da marca SIC nos países com as
maiores comunidades portuguesas e nos países de língua
oficial portuguesa", sublinhou Pedro Norton.

ALU // MBA
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COMUNIDADE

Os Portugueses no Canadá, 1953-2013

Exposição fotográfica do Projeto de História 

A
o contrário da noção popular, a

história não é uma série de factos e

datas relacionados em cadeia, nem o

passado é uma dimensão finita, passível de

ser entendida na sua totalidade. Sem dúvida,

existem factos e datas definitivas, mas as

"verdades históricas" que estas representam

variam conforme as perguntas que se lhe

colocam e a narrativa que se pretende com

elas construir. Todas as datas históricas são

em parte arbitrárias, especialmente aquelas

que se envolvem em comemorações oficiais.

Porque se comemoram os 60 anos da emigração por-
tuguesa para o Canadá no dia 13 de maio de 2013? Já se
encontravam no país centenas de portugueses antes dos 69
emigrantes a bordo do Saturnia desembarcarem no porto de
Halifax em 1953. Aliás, o contingente de '53 foi em grande
parte possível devido às experiências positivas de umas
poucas dezenas de emigrantes que haviam chegado ao
Canadá alguns anos antes e que serviram de exemplo para
as autoridades canadianas do que se podia esperar dos tra-
balhadores portugueses. Outras narrativas vão ainda mais
atrás no tempo e relacionam simbolicamente as comu-
nidades luso-canadianas modernas aos poucos portugueses
residentes na Nova França e na Bretanha Norte Americana
no século XVII, como o famoso Pedro da Silva, que servi-
ram de auxiliares aos povos colonizadores que fundaram o
Canadá. Ainda outros estabelecem uma genealogia espiri-
tual entre os emigrantes e os irmãos Corte-Real, explo-
radores portugueses do século XVI, que terão chegado à

Terra Nova e a Labrador antes das nações europeias que
vieram a colonizar a América do Norte. Ambas as narrati-
vas dedicam-se a criar uma memória portuguesa na mitolo-
gia nacionalista dos ingleses e franceses de forma a sacud-
irem o estigma de "forasteiro" ou "convidado" associado às
minorias étnicas no Canadá; por defeito, estas acabam tam-
bém por fortalecer a narrativa imperialista do Canadá que
marginaliza os povos indígenas.

Existem boas razões para comemorar 1953 como a data
oficial do início da emigração Portuguesa para o Canadá.
Nesse ano chegaram aos portos do país os primeiros 180
trabalhadores vindos da Madeira, do continente e dos
Açores, sob o acordo de migração laboral assinado entre o
governo canadiano e português. Esta importação de trabal-
hadores manuais vocacionados essencialmente para o tra-
balho agrícola e para a construção de caminhos-de-ferro,
foi-se concentrando ao longo dos anos a escoar as popu-
lações excedentárias dos Açores e alargando o seu volume
anual até ao final da década, altura em que o governo cana-
diano mudou de política. Os milhares de trabalhadores/as
que vieram para o Canadá através deste movimento, for-
maram uma massa crítica que passou a gerar a sua própria
rede migratória à margem dos acordos oficiais, mesmo
depois do governo canadiano iniciar esforços para conter a
chegada de mais portugueses. As pequenas concentrações
espalhadas pelo país foram crescendo à volta dos primeiros
emigrantes que aí se instalaram em busca de emprego, e
aumentaram rapidamente durante os anos 60, à medida que
cada contingente de recém-chegados enviava cartas de
chamada aos familiares e amigos da terra.

Mas existiram outros movimentos paralelos que tam-
bém foram instrumentais na expansão da emigração por-
tuguesa para o Canadá, como foi o caso de Manuel Cabral,

luso-americano de Massachusetts, que nos anos 50 fundou
empresas em Galt, que atraíram milhares de portugueses
para aquela área do Ontário; ou o grupo significativo de
Portugueses que remigraram da Venezuela e de outras
partes do mundo ao longo da década de 50, muitos deles
recebendo já a geração de '53; ou as 150 famílias de refu-
giados da Ilha do Faial, devastada pela erupção do vulcão
dos Capelinhos em 1958; ou o número notável, embora
desconhecido, de pescadores da "frota branca" do bacalhau
que abandonaram os seus navios na Terra Nova e foram-se
instalando em várias partes do país ao longo dos anos; ou a
enorme quantidade de imigrantes clandestinos que
começaram a

chegar em grande número assim que os "visitantes"
deixaram de precisar de visto em 1963, e que ganhou pro-
porções dramáticas para o governo do Canadá nos anos 80;
ou ainda os refugiados das ex-colónias portuguesas em
África que remigraram para o Canadá após a queda do
império em 1975. Todos estes movimentos contribuíram
para criar ou reforçar as comunidades portuguesas no
Canadá e merecem a devida atenção.

Em acréscimo, os aniversários da emigração portugue-
sa ao longo dos anos têm-se limitado a recordar os sacrifí-
cios e sucessos dos "pioneiros" da década de 50. Sendo que
a maioria dos portugueses chegados nessa década eram
homens (embora também tivessem vindo mulheres e cri-
anças), esse enfoque tem oferecido uma narrativa demasia-
do masculina, o que apesar de ser uma parte fundamental
dessa história, não é a sua totalidade. As comunidades
Portuguesas no Canadá contam já com seis décadas de
história e compreendem três gerações de canadianos.
Independentemente da afinidade que os lusodescendentes
possam nutrir pela cultura dos seus antepassados ou pelos

Continuação na página 7

Por: Gilberto Fernandes
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valores que essa supostamente comporta, o seu passado
imigrante determinou, e com certeza continuará a influen-
ciar, as suas experiências individuais e familiares. Esta
história também lhes pertence. No entanto, as experiências
dos lusodescendentes são altamente complexas, especial-
mente do ponto de vista das suas diversas identidades.
Muitas vezes estes não se revêm na narrativa tradicional
das comemorações da emigração portuguesa,

ainda demasiado focadas na despedida, nas primeiras
impressões, e na engenho dos "pioneiros". Qualquer
história da emigração portuguesa para o Canadá seria
incompleta sem essas origens determinantes, mas muito
mais história há para contar, com personagens, eventos, e
movimentos igualmente decisivos.

Este ano, a responsabilidade por um
dos eventos associados à comemoração
deste aniversário foi dada ao Portuguese
Canadian History Project | Projeto de
História Luso-Canadiana (PCHP) pelo
Cônsul-Geral de Portugal em Toronto, Dr.
Júlio Vilela, que nos convidou a criar uma
exposição de fotografias históricas para
este efeito. O PCHP, do qual sou codiretor
com Susana Miranda, Raphael Costa e
Emanuel da Silva, é uma organização
comunitária, voluntária, sem fins lucra-
tivos fundada em 2008, que tem os
seguintes objetivos:

1. Preservar a memória coletiva dos
emigrantes portugueses e dos seus descen-
dentes no Canadá.

2. Democratizar o acesso ao conheci-
mento histórico, tanto no seu consumo
como na sua produção.

Ao longo destes cinco anos temos ded-
icado o nosso tempo livre a localizar
espólio arquivístico em mãos de indivídu-
os e organizações na comunidade, facili-
tando a sua transferência para a Clara
Thomas Archives & Special Collections
da York University (CTASC), onde estas
coleções serão devidamente preservadas e
disponibilizadas para gerações futuras.
Este projeto surgiu a partir da nossa inves-
tigação como doutorandos na York
University e University of Toronto (alguns
de nós entretanto já concluíram os seus
estudos), onde pesquisamos a emigração
portuguesa, entre outros temas. Parte das
coleções que recolhemos já estão digital-
izadas e disponíveis para consulta pública
no repositório digital da York University
(YorkSpace). Com os recursos disponibi-
lizados pela CTASC, temos criado várias
iniciativas de história pública, incluindo
uma página de exposições online
refletindo sobre diversos temas relaciona-
dos com a história dos portugueses no
Canadá. Temos ainda outras iniciativas na
forja, sobre as quais manteremos a comu-
nidade informada. Uma dessas será uma
rubrica mensal neste jornal, onde publi-
caremos breves textos ilustrados sobre a
história dos portugueses no Canadá, a dar
início nos próximos meses.

A exposição "Os Portugueses em
Toronto, 1953-2013" irá focar a história
social desta comunidade, e vai constar de
20 fotografias, juntamente com outros
materiais. Ela estará patente na City Hall
de Toronto durante 13 a 19 de maio, com
planos de viajar mais tarde até diferentes
partes do Ontário. Parte das fotografias
utilizadas nesta exposição provêm das
coleções da CTASC e Archives of
Ontario. Outras serão selecionadas a partir
das coleções da Casa dos Açores, Casa do
Alentejo, Federation of Portuguese
Canadian Business and Professionals,
Festival Português TV/ CIRV Radio FM
88.9, Gilberto Prioste, Portuguese

Canadian National Congress, Sérgio Garcia e St.
Christopher House, que aceitaram o nosso convite para par-
ticiparem na organização desta exposição. Para além do
consulado-geral de Toronto e da York University, a
exposição conta ainda com apoio institucional da Secretaria
de Estado das Comunidades Portuguesas, do Instituto
Camões e da Festival Português TV.

Porque comemoramos então 1953? A resposta mais
fácil é porque a data não é o mais importante, mas sim a
oportunidade que esta proporciona para refletir sobre a
história indexada a ela. Não tão fácil mas mais satisfatória,
porque foi a partir daí que nasceram as comunidades por-
tuguesas no Canadá. 

É uma dessas comunidades que pretendemos focar, com
a sua diversidade, as suas fronteiras movediças, e as suas
relações nem sempre pacíficas mas todavia determinantes. 

Reconhecendo ser impossível incluir todo o tipo de
vivências coletivas na comunidade de Toronto em 20
fotografias, esforçamo-nos ainda assim para ser o mais rep-
resentativos possível e sermos justos na nossa avaliação
istórica.
Estão todos convidados.
Gilberto Fernandes
Co-Diretor, Portuguese Canadian History Project | Projeto
de História Luso-Canadiana Doutorando, Departamento de
História, York University. 

COMUNIDADE

Pioneiros em exposição na 
Câmara Municipal de Toronto
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U
m clube que com esforço

e união consegue sobre-

viver durante 32 anos, em

função do futebol e da comu-

nidade luso-canadiana. Assim é o

Peniche Community Club que

comemorou mais um aniversário.

A festa foi no Ambiance Banquet Hall
na Alliance Avenue em Toronto. O salão
luxuosamente decorado estava repleto de
sócios, atletas, convidados e autoridades. A
cerimónia apresentada com muita com-
petência pela conhecida Clara Abreu,
começou com a execução dos hinos
nacionais de Portugal e do Canadá pela tal-
entosa cantora Diana Araújo. Em seguida, o
Peniche Community Club of Toronto, na
pessoa de seu presidente, Luís Filipe, rece-
beu diversas homenagens e prendas ofereci-
das por outras entidades da comunidade
portuguesa em Toronto, empresas e autori-
dades, entre elas a Casa das Beiras, Rancho
Folclórico As Tricanas, Banco BPI e Bank
of Montreal. 

A vereadora Ana Bailão mandou um
representante com uma bonita mensagem
do poder municipal e compareceram ainda
os deputados Jonah Schein e Andrew Cash.
Ainda na solenidade, uma presença espe-
cial: o presidente do Clube de Futebol Os
Belenenses, António José Rodrigues
Soares, que veio de Portugal especialmente
para a comemoração deste 32º Aniversário
do Peniche, em Toronto. 

Todos destacaram a importância do
Peniche nestes 32 anos de existência.
Depois dos discursos, a animação musical
ficou a cargo de Diana Araújo que retornou
ao palco com sua poderosa voz e também
de Inês Henriques que fez muita gente se
levantar para dançar.

Foto clara e Luis Felipe: A jornalista
Clara Abreu comandou a solenidade ao lado
do presidente do Peniche Community Club,
Luís Felipe

32 anos consolidando 
o futebol em Toronto

Desde a sua criação em 1981, o Peniche
Community Club dedica-se especialmente
ao futebol amador. Hoje são duas equipas
na categoria sénior. A principal atua na
divisão de elite da Ontário Soccer League
(OSL). A equipa B que jogava na Toronto
Soccer Association League, agora está na
OSL Regional. No ano passado, sob o
comando técnico dos grandes futebolistas
Chico Bolota e Rui Faria, o clube destacou-
se com a conquista de resultados que não
eram esperados. “E este ano vamos fazer
ainda melhor!”, afirma com convicção o
presidente Luís Felipe. Os jogos são sempre
às sextas-feiras, e os torcedores estão con-
vocados a prestigiar o clube, que tem ainda
uma escolinha de futebol para miúdos dos
10 aos 18 anos de idade. 

O Peniche é a primeira filial de Os
Belenenses em Toronto. A parceria com
este grande clube de Portugal tem rendido
bons frutos há seis anos. “Eles mandam téc-
nicos de futebol para trabalhar com os nos-
sos miúdos, e nós mandamos miúdos para a
academia em Portugal. Em junho, uma das
nossas equipas vai participar num torneio

com Os Belenenses, em Lisboa. É uma
parceria de convívio, profissionalização e
experiência para as crianças”, explica Luís
Filipe.

O convidado de honra na festa do
Peniche, o presidente de Os Belenenses,
António José Rodrigues Soares concorda.
“O futebol não é um desporto com grande
implantação por aqui, talvez o hóquei no
gelo, o futebol americano e a NBA sejam
mais dominantes. Mas nos últimos anos
temos assistido a um crescimento grande do
futebol no Canadá e, portanto a nossa
expectativa é que esta parceria que temos
com o Peniche, vá de alguma maneira con-
tribuir por um lado para a implantação do
futebol na comunidade portuguesa no
Canadá, e servir também para o aumento da
exposição mediática do futebol europeu”.
Soares acrescenta ainda que este é o camin-
ho para a profissionalização do futebol no
Canadá, “Eu penso que sim, porque ontem
mesmo eu falava com um dos vice-presi-
dentes do Peniche e dizia que temos
disponíveis para enviar material, equipa-
mento, eventualmente até um treinador,
porque o futebol na Europa e no Brasil é
muito mais desenvolvido, é um desporto
histórico, desporto de massas, e, portanto

existe todo um conhecimento que pode
ser de alguma maneira incorporado
aqui no Canadá, de forma que o fute-
bol tenha este incremento”.

Sobre a atuação de Os Belenenses
em Portugal, António Soares é um
Presidente feliz. “Nós este ano esta-
mos ainda a dez jornadas do fim do
campeonato e precisamos apenas gan-
har mais um jogo para subir de
divisão. Temos feito uma campanha
fantástica que tem superado todas as
boas expectativas que tínhamos no iní-
cio e, portanto é nossa intenção sedi-

mentar esta equipa. Dar condições para que
nossa equipa possa singrar na primeira
liga”. Quanto a eventuais contratações e
reforços, o presidente dos Os Belenenses
foi conclusivo. “A grande maioria dos nos-
sos jogadores nunca jogou na primeira liga,
mas nós acreditamos que eles têm quali-
dade para isso e, portanto ao nível de
reforços é muito cedo para falarmos,
somente que serão poucos, pequenos reto-
ques num plantel que tem dado garantia de
qualidade, espírito de sacrifício e capaci-
dade de trabalho, o que é fantástico”.

Para além do futebol

Nestes 32 anos do Peniche Community
Club, nem tudo foi apenas futebol. A insti-
tuição tem se destacado também como
lugar de convívio e distração principal-
mente para os associados que já estão refor-
mados. “A nossa sede está sempre aberta
para que as pessoas da terceira idade ocu-
pem o seu tempo lá o dia inteiro, a jogar as
cartas, dominó e a ver televisão”, diz Luis

Felipe.
O empresário Joaquim José Leonardo

que vive em Toronto há 42 anos e fez parte
da equipa que fundou o Peniche destaca
exatamente esta outra face do clube. “É um
trabalho que vai para além do Desporto,
tem um papel de união da comunidade.
Aqui criamos amigos, conhecemos muitas
pessoas. Tenho um bocadinho de carinho e
conforto em estar dentro do clube, faz parte
da minha vida”. Enfim, são 32 anos de
sucesso no desporto e no fortalecimento dos
laços da comunidade portuguesa em
Toronto. 

COMUNIDADE

MARTA ALMEIDA

Peniche Community Club of Toronto 

32 anos comemorados em grande estilo

Lotação esgotada na festa do 32º Aniversário do Peniche

António Soares, Presidente de Os Belenenses,
destacou a importância do fortalecimento do
Futebol no Canadá.
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S
erá que pelo facto da

Canção Nacional se ter tor-

nado Património Imaterial

da Humanidade, cada vez mais

surgem novas vozes para o can-

tar?!

Fernando Pessoa disse um dia: “ O fado
não é alegre nem é triste é como que um
episódio de intervalo. Formou-o a alma por-
tuguesa. Ele é o cansaço de alma forte e o
olhar de desprezo de Portugal ao Deus em
quem ele creu e que também o abandonou”.
Como interpretar tais afirmações? Creio
que o Poeta quererá ter dito que o fado, tal
como nós o conhecemos em várias ver-
tentes, depois de ter sido cantado nas hortas,
passou aos prostíbulos e às tabernas que
existiam então na rua das Madres e de
Vicente Borga, do Bairro Alto, das
Travessas dos Fiéis e de Deus, do Poço da
Cidade, do Conde de Sor, da Mouraria, do
Capelão, da Guia, das Tendas e da
Amendoeira. Tais tabernas, naquela altura,
eram frequentadas pelas mais baixas prosti-
tutas que então havia com o propósito de
atrair clientes para devorar o vinho car-
rascão que ali se vendia. Depois acontecia
fado de uma forma improvisada que quase
sempre acabava com navalhadas por causa
do ciúme pelos fadistas. Só a partir do ter-
ceiro quartel do século dezanove é que o
fado tomou outro rumo mas sempre como

forma de criticar o governo e desmascarar a
situação de pobreza daquela época, a escra-
vatura que se praticava em forma de explo-
ração laboral e muitas outras situações

desagradáveis em que se encontrava o povo
português. Daí a razão pela qual Fernando
Pessoa dizia que o fado era o olhar de
desprezo de Portugal ao Deus em quem ele

creu mas que o havia abandonado. 
Em 1927 António Oliveira Salazar

instituía uma lei sob a qual todas as
letras dos fados e os locais onde estes
eram cantados, de uma forma progra-
mada, fossem fiscalizados. Três anos
mais tarde os fadistas eram encartados
e tudo estava sob controlo do homem
potente. É a partir de então que o Fado
se profissionaliza, começam a surgir
gravações de fados em discos de vinil
e a nossa Canção Nacional passa a ser
cantada em locais mais sofisticados.
Foi o que aconteceu na sala acolhedo-
ra do restaurante Porto Novo. Estava
repleta. Acorreram ali pessoas
cinquentonas que sempre adoraram o
Fado e outras muito mais novas que
são seguidoras de um novo fadista
castiço que começa a ser badalado
entre nós; Manuel Silva. 

Embora ele ainda tenha muitas
arestas para limar, como qualquer
outro, o certo é que com a ajuda de
Fernanda Dinis, uma veterana da
modalidade, ele vai conseguir ir mais
longe devido à sua carinhosa person-
alidade, humildade e forma de estar. A
sua desenvoltura também se fica
devendo ao trio de guitarras composto

por Gabriel Teves, Januário Araújo e
Leonardo Medeiros que se dedicaram a ele
desde o tempo em que ele mal sabia acom-
panhar-se por guitarras. Foram eles que o
acompanharam naquela noite em que mais
uma vez ele demonstrou o seu talento e
aptidão bem como a Fernanda Dinis que,
como sempre, nos encantou com a sua pre-
sença, colocação de voz e poder interpreta-
tivo. 

Entre a audiência estava o reguila de
que nós gostamos, João Brito, que a nosso
pedido iniciou o percurso fadista da noite e
Luís Ferraz, um amante do Fado que, emb-
ora nunca tivesse cantado acompanhado
pelos instrumentos fadistas, deu asas à sua
intuição e fez saber que também pode vir a
cantar o fado porque, embora fosse a sua
primeira vez, atreveu-se a cantar “Igreja de
Santo Estêvão” um clássico que não é para
todos. Parabéns!

Manuel Silva aproveitou o ensejo para
reconhecer a dedicação, esforço e afinco
dos guitarristas durante a gravação do seu
primeiro trabalho discográfico “A voz”
entregando-lhes placas, bem como flores a
Fernanda Dinis que agora é sua madrinha
artística. 

Foi uma noite que, com o som profis-
sional de José Martins, merece ser repetida.
Que venham muitas outras onde quer que
possam acontecer para que o Senhor Fado
prevaleça entre nós
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Porto Novo

O Fado rejuvenesce em Toronto Avelino Teixeira
Texto e Fotos



Éverdade que foi um prazer entrevistar
Carmen Principato. Através do seu
cabelo branco Carmen Principato

transpira experiência e conhecimentos, como
nenhum outro, no que concerne a Local 506.
Por muito que se procure será difícil encon-
trar um Business Manager como Carmen
Principato, com 42 anos de experiencia sindi-
cal e 26 anos como Business Manager da
Local 506.

Carmen Principato vem de Roma, apesar de ter nascido

na Calábria, tem a origem de toda a sua família em Roma.

"Eu vim para o Canadá em 1959, para começar a tra-

balhar numa fábrica de pré-moldados. Dois anos depois

passei para capataz. Já estava na Local 506, mas tive que

sair porque passei a ser Foreman. Isso foi entre 1964 e

1967. Em 1967 voltei para a União, devido a uma greve.

No entanto, considero-me membro da Local 506 desde

1960. "

Com um aniversário comemorado recentemente e

imagem tão jovem como sempre, Carmen Principato, o

Gerente de Negócios do Local 506, continuou: "Em 1970,

candidatei-me para o Conselho Executivo da Local 506.

Ganhei. E desde então, nunca perdi uma eleição".

"A partir dessa altura, todos os Portugueses membros da

Local 506 chamavam-me: “O Padrinho dos Portugueses”. 

"Eu gosto muito dos Portugueses. A determinada altura

os Portugueses foram a maioria do Local 506. Sempre

gostei muito dos Portugueses."

"Ainda hoje temos muitos membros que são

Portugueses. Sinto-me muito orgulhoso disso."

"Claro que também me sinto muito orgulhoso dos nos-

sos membros italianos. Eu sou italiano. Mas, para mim,

todos os membros da Local 506 mere-

cem o meu respeito. "

Desde 1986, quando se tornou o

Business Manager da Local 506, quais

as melhorias que pode destacar e que

introduziu?

"Sinto-me orgulhoso de ser o líder

da Local 506. Fizemos uma série de

mudanças. Saúde. Segurança.

Melhores abordagens com o Governo.

Os membros ganharam mais respeito

por parte das suas entidades patronais.

E reconhecem que serem membros da

Local 506 lhes traz mais benefícios e

mais respeito. Os membros recon-

hecem como a Local 506 luta para que

as suas horas extraordinárias sejam

pagas."

"Somos os primeiros a querer que

os nossos membros comuniquem

connosco e que façam parte das nossas

reuniões mensais."

"Se existe um problema, os mem-

bros ligam para nós e temos a certeza

de que o problema será resolvido no

mais curto espaço de tempo."

"Sabemos que outro sindicato está

a tentar roubar os nossos membros,

mas estamos em cima do que se

passa."

Diga-nos o que pensa do chamado

Raiding Period?

"Demasiado longo. Muito dinheiro

gasto, sem razão para isso. Estou

muito aborrecido. O Raiding Period

nunca deve ser de três meses. Um mês

seria o suficiente. Se alguém não gosta

da Local 506 ou da Local 183, um mês

chegava para tomarem as suas

decisões. Para além disso, os membros

têm o ano todo para assumirem essas

decisões. "

"Este Raiding Period, tal como

está, só serve para enriquecer muitos

advogados. E continuamos a fazer

aquilo que não devia ser feito."

"Passámos os últimos três meses a

falar sobre o Raiding Period, sem

necessidade nenhuma de o fazermos

durante tanto tempo."

"Tanto quanto me lembro, é a

primeira vez que nos preocupamos

tanto com um Raiding Period, mas

estou certo de que os nossos membros

estão tranquilos.”

"Temos o melhor Sistema de

Pensão do Canadá... Até mesmo no

mundo."

Algum receio sobre aquilo que o

sindicato dos carpinteiros está a fazer?

"Nenhum. Os nossos membros são
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muito bem tratados pela Local 506. A Local 506 oferece as
melhores regalias aos seus membros. Durante os últimos
dois meses, quando os outros sindicalistas vão a qualquer
lugar e pedem aos nossos membros para assinarem um
cartão, os nossos membros sabem bem o que têm que lhes
dizer."

"Nós damos os melhores benefícios, por isso não temos
que ter medo de ninguém."

"Os nossos pensionistas estão felizes. Não temos tantos
aposentados como a Local 183 tem, mas os nossos refor-
mados estão muito felizes."

"A Local 506 foi a líder nesta indústria."
Muita coisa tem a ver com a liderança. A estabilidade é

muito importante. Carmen Principato há 26 anos que pro-
porciona essa estabilidade.

"Sem esquecer o meu Conselho Executivo. Numa
equipa de futebol, precisa-se de um bom treinador, mas
também se precisa de bons jogadores. Se conseguirmos
conjugar as duas coisas, somos uma equipa vencedora."

A analogia é excelente.
Qual é a sua opinião sobre a liderança da LIUNA e no

modo como tudo funciona atualmente?

"Estou muito, muito satisfeito em trabalhar com Jack
Oliveira da Local 183 e com o seu Conselho Executivo.
Antigamente, era uma guerra. É a primeira vez que com-
partilhamos alguns dos trabalhos. É muito agradável trabal-
harmos em conjunto. E sabemos que isso vem do nosso
principal líder, Joe Mancinelli, que é o melhor líder que
qualquer União pode ter."

"Adoro trabalhar para a Local 506. Temos uma boa
equipa e adoro lutar pelos nossos membros."

"O Joe Mancinelli está para nós, como nós estamos para
o Joe Mancinelli!"

"Também quero salientar que criámos uma ligação
muito melhor devido ao trabalho que Joe Eustáquio tem
desenvolvido, não só com os membros portugueses, mas
com todos os membros em geral."

"É desagradável saber o que as pessoas que deixaram a
Local 183 estão a fazer, mas vão pagar pelos seus próprios
erros. Nunca se deveriam esquecer de onde vêm."

"Se amanhã me dissessem que ia deixar a LIUNA,
preferiria morrer."

Muito obrigado Carmen Principato. Tivemos muito
gosto na realização desta entrevista.

"A terminar deixe-me salientar que não
estaremos nunca a errar se dissermos sem-
pre a verdade aos nossos membros."

"Permita-me que deseje aos nossos
membros e à comunidade em geral, uma
Páscoa muito feliz."

Uma Páscoa muito feliz para si também,
Carmen Principato, bem como para todos
os membros da Local 506.

Uma mensagem importante

“O funcionamento de uma organização
tão complexa, dinâmica e diversificada
como a Local 506 -  LIUNA requer planea-
mento estratégico a todos os níveis.
Compreender o trabalho dos membros faz
parte da linha de frente das nossas obri-
gações, o que é importante para a imple-
mentação da fraseologia aplicada na garan-
tia de oportunidades para se usar as capaci-
dades totais no trabalho.

No Ontário, é legal para um Sindicato ir
atrás de membros de outro sindicato,
durante um período de três meses de nego-
ciações de contratos. Isto é uma vergonha.
No entanto, temos de estar preparados e
temos que defender o nosso Sindicato com
o mesmo empenho, dedicação e sacrifício
que construiu a nossa grande União ao
longo dos últimos 93 anos. Muitas vezes os
sindicatos só olham para as dívidas dos seus
membros.

Nos últimos anos a Local 506 foi ataca-
da várias vezes e tenho orgulho em afirmar
que os nossos

Membros saíram sempre vencedores!
Há ameaças maiores do que um

Sindicato "invadir" outro, quase sempre
com conotações negativas. O processo de
“invasão” inclui seduzir um membro a assi-
nar um cartão para passar a representar
outro Sindicato, por isso peço-lhes, irmãos
e irmãs, que contactem com a Local 506
logo que seja convidado a assinar qualquer
documento durante este Raiding Period.
Sabemos que estas tentativas são muito
enganosas.

Em mais de 40 anos ao serviço da Local
506 nunca desejámos que os nossos mem-
bros entrassem em qualquer tipo de briga
com outros sindicatos, não é agora que
vamos desistir e, se necessário, respondere-
mos com a mesma moeda!

Se algum Sindicato tenta seduzir os nos-
sos membros com propostas que nunca
serão capazes de cumprir, terão de pagar as
consequências.

Esperamos que a Fé e a União, que são
os nossos pontos fortes, permitam manter
os nossos objetivos. 

Votos de uma Páscoa feliz!”
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"Nós damos os melhores benefícios, por isso 
não temos que ter medo de ninguém”- Carmen Principado
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Azerbaijão, 0 - Portugal, 2.

Um triunfo competente ao fim de cinco jogos

Continuação na página 14

U
ma seleção portuguesa de futebol sem

brilho, mas pragmática, acabou com

uma seca de cinco jogos sem ganhar,

ao vencer em Baku, face a 10 azeris, por 2-0,

mantendo-se na corrida ao Mundial de 2014.

Um golo de Bruno Alves, aos 63 minutos, e outro do
suplente Hugo Almeida, aos 79, “fotocopiaram” o jogo de
2007, mas só depois de o árbitro inglês Andre Marriner
expulsar Rauf Aliyev e deixar o Azerbaijão inferiorizado,
aos 55.

Mesmo sem o “capitão” Cristiano Ronaldo, castigado,
e o lesionado Nani, Portugal foi, naturalmente, superior,
mas esteve muito longe de encantar, mostrando, porém,
melhorias defensivas, não permitindo ao adversário criar
qualquer oportunidade clara.

Portugal foi ao Cáucaso, onde a Europa se transforma
em Ásia, meter-se numa fila de bilhetes para o Brasil. O
primeiro documento era para ser preenchido em Baku, mas
a escrita prolongou-se pelo texto de 63 minutos graças,
sobretudo, à demora em concretizar as oportunidades que a
seleção criou.

A vitória no Azerbaijão foi clara, tão clara que deu para
voltar a desperdiçar demasiadas ocasiões sem que isso
tivesse consequências no resultado. Portugal é segundo no
grupo e perdeu Pepe para o jogo com a Rússia por acumu-
lação de amarelos, o lado negativo da viagem até Baku.
Certo, não entusiasmou, não foi brilhante. Mas ser compe-
tente já é alguma coisa neste país.

Vieirinha e Moutinho, dois campeões

Danny na esquerda e Vieirinha à direita foram as novi-
dades de Paulo Bento num onze órfão do capitão Ronaldo.
Sem o principal goleador da seleção, as dificuldades, em
teoria, seriam maiores na hora de atirar à baliza. Em tudo o
resto, a seleção foi fiel a um estilo: teve posse de bola, con-
trolou o adversário e originou ocasiões para golo. Depois,
falhou como sempre, também.

O Azerbaijão assustou uma ou outra vez, mas nada de
grave. Os cruzamentos que fez apenas fizeram Patrício
transpirar uma ou outra gota de suor. Por isso, jogava-se
num só sentido: em direção à baliza de Agayev, com
Vieirinha ao volante. O extremo do Wolfsburgo, a par do
triunfo em Baku, foi a melhor notícia que a seleção trouxe

desta deslocação à outra extremidade da Europa.
Portugal não tinha entrado tão bem no jogo como com

Israel. Isso seria demasiado bom. Mas no Azerbaijão foi
bem mais consistente que em Telavive, fruto, também, de
um João Moutinho mais ativo no meio-campo. Os dois
campeões europeus de sub-17, Vieirinha e o médio do FC
Porto, deram à seleção uma melhoria de produtividade que
só não teve consequência no resultado porque a má pontaria
de Postiga, o guarda-redes Agayev e o poste assim o
negaram.

Mesmo sem um jogo de intensidade máxima, a seleção
portuguesa mostrava no relvado que era superior e no resul-
tado que continua a ter problemas difíceis de ultrapassar:
um deles? Meter a bola na baliza contrária, mesmo que se
tenha ocasião para isso, na pequena área. Assim se concluiu
o primeiro tempo: depois de remates para fora e de Bruno
Alves atirar ao poste, Postiga tinha quase uma baliza inteira
à mercê e acertou na perna do guarda-redes. 0-0 no descan-
so.

Amarelos e vermelho

O segundo tempo começou com vários cartões amare-
los. Uma chuva deles, com Alyiev a ver dois em poucos
minutos. O Azerbaijão ficou reduzido a dez, mas o jogo
pouco mudou. Alyiev poucas vezes tocou na bola, no
ataque azerbaijanês. Por isso, a seleção da casa intensificou
o que estava a fazer: fechar linhas de passe, impedir a cria-
tividade portuguesa.

Mas Portugal lembrou-se do que fez em Braga. Em

casa, saiu do jogo com o Azerbaijão a festejar um golo de
Bruno Alves, após canto de Moutinho. Exportou essa ideia
para Baku e foi assim que, aos 63 minutos, a resistência de
dez azerbaijaneses caiu po terra. Depois de exibição pre-
ocupante em Israel, Bruno Alves saltava para a redenção.

Nessa altura já Paulo Bento tinha lançado Hugo
Almeida no lugar de Raul Meireles. Dois avançados,
menos um médio e Vieirinha na mesma rotação do primeiro
tempo, provavelmente motivado não só pelas quinas ao
peito, mas também pelo 7 nas costas.

Ora, com Hugo Almeida em campo, com o Azerbaijão
a ter menos um para defender, Portugal conseguiu abrir o
jogo, começou a flanquear ainda mais o adversário e, numa
dessas jogadas, Fábio Coentrão fez um cruzamento simples
para Hugo Almeida, que só teve de confirmar o 2-0 e o tri-
unfo português, aos 79 minutos.

A seleção sacudiu a pressão que levava nesta viagem e
começou a fazer as malas para um regresso à Luz. João
Pereira ainda desperdiçou uma ocasião inacreditável, mas
nessa altura já só se pensava no check-in de volta a Lisboa,

onde Portugal vai receber a Rússia, no início de junho.
Em relação ao 3-3 de Israel, Paulo Bento trocou apenas

de extremos, colocando Vieirinha e Danny nos lugares do
castigado Cristiano Ronaldo e de Varela, relegado para o
banco. No “onze”, mantiveram-se João Moutinho e Raul
Meireles.

Face a um conjunto em “4-2-3-1”, que tentava sempre
sair a jogar e até criou a primeira jogada de relativo perigo,
numa iniciativa de Ismailov, Portugal assumiu o comando
de jogo, mas, no primeiro quarto de hora, limitou-se a
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Bruno Alves e Hugo Almeida... 
Os goleadores!
remates sem grande convicção.

Aos 17 minutos, Agayev foi colocado à prova pela
primeira vez, num remate de fora da área de Hélder Postiga,
que esteve ainda mais perto de marcar aos 22, de cabeça, e
aos 27, quando se deixou antecipar por Sadigov, após joga-
da entre Danny e Vieirinha.

Depois da meia hora, Portugal perdeu algum gás, mas
ameaçou em dois livres diretos, especialmente aos 40 min-
utos, quando Bruno Alves atirou ao poste direito. Já nos
descontos, Postiga voltou a perdoar, após assistência de
Raul Meireles.

A equipa lusa pareceu entrar mais incisiva, com Danny
a dar o mote com um remate perigoso, aos 47 minutos, mas
foi apenas um fogacho, tendo, então, aparecido em cena o
inglês Andre Marriner, que mostrou quatro amarelos aos
azeris em pouco instantes, sendo que o último foi o segun-
do para Aliyev, aos 55.

Com mais uma unidade, Portugal instalou-se junto da
área contrária e Raul Meireles fez o primeiro ensaio, aos 58
minutos, antes de sair, para dar o lugar ao ponta de lança
Hugo Almeida, que se colocou ao lado de Hélder Postiga.

Face aos 10 azeris, Fábio Coentrão fez a segunda
ameaça, aos 60 minutos, e, aos 63, Bruno Alves voltou a
marcar de cabeça, na sequência de um canto, como em
Telavive, depois de um centro de João Moutinho, na direi-
ta.

A formação das “quinas” passou, então, a controlar o
jogo, tentando arriscar o mínimo possível, e, mesmo sem
forçar, conseguiu chegar ao segundo, num cabeceamento
de Hugo Almeida, após cruzamento milimétrico de Fábio
Coentrão, na esquerda.

Até ao final, Paulo Bento repôs a estrutura inicial, com

Custódio no lugar de Hélder Postiga, mas, ainda assim, a
única oportunidade foi lusa, já nos descontos, com João
Pereira, com tempo para tudo, a atirar ao lado.

Bruno Alves iguala oito golos 
na seleção "AA" de Fernando Couto

Bruno Alves marcou em Baku, frente ao Azerbaijão, o
seu oitavo golo ao serviço da principal seleção portuguesa
de futebol, igualando Fernando Couto como o defesa com
mais tentos pela formação das “quinas”.

O central do Zenit, que já havia faturado no 3-3 de
Israel, marcou aos 63 minutos, de cabeça, na sequência de
um canto marcado na direita por João Moutinho, inaugu-
rando o marcador, em embate do Grupo F de apuramento
para o Mundial 2014.

A 11 de setembro de 2012, Bruno Alves já havia mar-
cado o terceiro golo luso no triunfo sobre o Azerbaijão, em
Braga, selando o 3-0 final, aos 88 minutos.

O jogador formado no FC Porto estreou-se como
goleador na seleção lusa a 13 de outubro de 2007, em Baku,
também frente ao Azerbaijão (2-0), na corrida ao Europeu
de 2008.

Depois, Bruno Alves marcou nos 5-0 às Ilhas Faroé, em
Aveiro, no ano de 2008, e apontou três tentos em 2009,
frente a África do Sul (2-0, em Lausana), à Albânia (2-1,
em Tirana) e à Bósnia-Herzegovina (1-0, na Luz).

Com o tento frente ao Azerbeijão, o central luso, que
cumpriu a 63ª internacionalização “AA” em Baku, igualou
os oito tentos de Fernando Couto, que disputou 110 embat-
es com a camisola das “quinas”.

Continuado da  página 13

Jogo no Estádio Tofiq Bahramov, em Baku, Azerbaijão.
Azerbaijão – Portugal, 0-2.
Ao intervalo: 0-0.
Marcadores:
0-1, Bruno Alves, 63 minutos.
0-2, Hugo Almeida, 79.
Equipas:
- Azerbaijão: Kamran Agayev, Mahir Shukurov, Rasim
Ramaldanov, Rashad Sadigov, Maksim Medveded, Javid
Huseynov, Ruslan Abishov, Afran Ismailov, Elvin
Mammadov (Pardis Fardzhad-Azad, 69), Vugar Nadirov
(Volodomir Levin, 62) e Rauf Aliyev.
(Suplentes: Anar Nazirov, Salahat Aghayev, Badavi
Guseynov, Einur Allahverdiyev, Rashad A. Sadygov,
Ilkin Qirtimov, Pardis Fardzhad-Azad, Jihan Ozkara,
Gera Garayev, Rahid Amirguliyev, Rufat Dadashov e
Volodomir Levin). 
Selecionador: Berti Vogts (Alemanha).
- Portugal: Rui Patrício, João Pereira, Pepe, Bruno Alves,
Fábio Coentrão, Miguel Veloso, Raul Meireles (Hugo
Almeida, 58), João Moutinho, Vieirinha, Danny (Varela,
73) e Hélder Postiga (Custódio, 82).
(Suplentes: Eduardo, Beto, Sílvio, Luís Neto, Sereno,
Antunes, Custódio, Paulo Machado, Carlos Martins,
Varela, Pizzi e Hugo Almeida).
Selecionador: Paulo Bento.
Árbitro: Andre Marriner (Inglaterra).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pepe (33), Rasah
Sadigov (39), Mahir Shukurov (48), Vugar Nadirov (51),
Rauf Aliyev (51 e 55). Cartão vermelho por acumulação
de amarelos para Rauf Aliyev (55).
Assistência: Cerca de 31.500 espetadores.
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Liga inglesa 

Imprensa inglesa anuncia regresso do rei ao Chelsea

O
regresso

do técnico

português,

José Mourinho, ao

Chelsea parece

estar cada vez mais

próximo. 

Segundo o jornal The

Mirror já há um pré-

acordo para a próxima

época entre Mourinho e

Abramovich, no qual o

treinador exige que o

clube termine a presente

época num dos quatro

primeiros lugares.

Seis anos depois,

José Mourinho pode

regressar ao banco do

Chelsea, avança o jornal

inglês The Mirror, que dá

conta de um pré-acordo

já estabelecido entre o

português e o dono do

clube, Roman

Abramovich.

Além do português,

que impõe que o Chelsea

termine esta época num

dos quatro primeiros

lugares, os quais, por

sinal, garantem a qualifi-

cação para a Liga dos

Campeões, também o

nome do holandês Guus

Hiddink está em cima da

mesa para suceder a Rafa

Benitez.

Mas também de

França e Espanha

surgem rumores.

Segundo o The Mirror,

Mourinho terá ‘fechado’

acordos semelhantes

com o Paris Saint-

Germain (PSG).

Bruno Carvalho

«O Sporting está vivo e com vontade 
de voltar a demonstrar a sua garra» 
B

runo de Carvalho

promete «empen-

ho, competência e

rigor» por parte de todos

os órgãos sociais eleitos,

no sentido de fazer do

Sporting um clube «forte

e ganhador». 

O novo presidente dos leões

quer ter «as melhores relações

institucionais com todos os

clubes», mas faz saber que o leão

vai fazer-se ouvir e exigir o

respeito que lhe é devido no

panorama desportivo nacional.

«Este é um momento em que

todos devemos manter um espírito

de unidade, coesão e esperança

em torno do presente e do futuro

do nosso clube. Todos os mem-

bros dos órgãos sociais eleitos vão

dedicar-se de corpo e alma ao

nosso clube, com o empenho,

competência e rigor que necessita-

mos. Temos um árduo trabalho

pela frente, mas encaramo-lo de

forma consciente e com garra e

determinação de leões que é o que

realmente somos», afirmou Bruno

de Carvalho, depois de ser empos-

sado como 42.º presidente do

clube de Alvalade.

«Temos de trabalhar para con-

struir, temos de construir para ser

sustentáveis e assim iniciarmos a

mudança positiva e o desenvolvi-

mento que todos ambicionamos e

que necessitamos e que é nosso

por direito», frisou, lembrando

que o Sporting, na qualidade de

clube eclético, é «a maior potência

desportiva nacional».

«A nossa formação de

excelência está ao serviço de todas

as seleções de diferentes modali-

dades», apontou, vincando que

«os 17 títulos europeus e os dois

jogadores da formação considera-

dos os melhores do Mundo

refletem bem a grandeza do

Sporting Clube de Portugal». 

Realçou Bruno de Carvalho

que «o desporto nacional necessi-

ta de um Sporting forte, ganhador,

impulsionador de novos paradig-

mas e a lutar sempre pelo respeito,

transparência e profissionalismo

de todos os que estão envolvidos

no universo desportivo».

«O Sporting iniciará, hoje, um

caminho próprio que honre e dig-

nifique o historial do clube e do

desporto nacional.

Comprometemo-nos a ser um par-

ceiro atuante e com voz nas diver-

sas instituições, nomeadamente

nas federações e nas ligas.

Faremos ouvir a nossa voz e exi-

giremos o respeito que merece-

mos no panorama desportivo

nacional», afiançou o novo líder

dos leões. 

Empenhado em iniciar o

mandato de quatro anos «com a

certeza que o Sporting quer ter as

melhores relações institucionais

com todos os clubes», frisou

Bruno de Carvalho que tal só será

possível «numa base de respeito

mútuo».

«Queremos iniciar este

mandato com a certeza de que ser-

emos um clube empenhado em

fazer valer os seus direitos e com

isso engrandecer sempre o

desporto nacional», referiu, dedi-

cando uma palavra especial aos

sócios, em jeito de alerta aos rivais

do leão: «A força que nos deram

para iniciar este mandato é impor-

tante para que, interna e externa-

mente, todos percebam que o

Sporting está vivo e com vontade

de voltar a demonstrar a sua garra

e a sua força». 



M
eia final

da Liga

dos

Campeões de jovens

joga-se em Como,

Itália. O vencedor

segue para a final

que está agendada

para 1 de abril. 

O Sporting vai

defrontar o Aston Villa nas

meias-finais da Next

Generation Series, a Liga

dos Campeões de juniores,

enquanto no outro jogo o

Chelsea vai defrontar o

Arsenal, que venceu o

CSKA Moscovo. Os dois

confrontos das meias-

finais estão agendadas

para hoje, sexta-feira.

Ora nesse sentido, o

Chelsea-Arsenal joga-se

às 11 horas e o Sporting-

Aston Villa joga-se às 16

horas. Os vencedores

jogam a final na segunda-

feira, dia 1 de abril, às 13

horas, enquanto os derro-

tados das meias-finais

decidem o terceiro e quar-

to lugar no domingo de

Páscoa, às 8 horas.

Refira-se por fim que

todos estes confrontos têm

lugar no estádio G.

Sinigaglia, em Como,

Itália. O Sporting, recorde-

se, está nas meias-finais

pela primeira vez, e ainda

luta por isso pelo título, ele

que na época anterior caiu

nos quartos-de-final

depois de ter sido derrota-

do pelo Inter Milão.
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A Páscoa é uma festa cristã e feriado que comemora a ressurreição 
de Jesus Cristo no terceiro dia após a sua crucificação no Calvário, 
como descrito no Novo Testamento. 

Desejamos a toda a 
Comunidade 

uma Feliz e Santa Páscoa!Sub-21: Portugal vence 
Rep. Irlanda por 2-1

Jogo de
preparação

A
Seleção Nacional

de sub-21 deslo-

cou-se à cidade de

Dunkalk, na República da

Irlanda, onde venceu a

seleção local por duas

bolas a uma.

Depois da derrota caseira com

a Suécia (0-1) na semana passada,

Rui Jorge teve agora uma nova

oportunidade de experimentar e

observar os jogadores à sua dis-

posição.

Foi mais um jogo de

preparação que decorreu no

âmbito da qualificação para o

Campeonato da Europa República

Checa 2015

Portugal marcou primeiro, aos

14m, por intermédio do Francisco

Júnior. A seleção das «quinas»

ampliou a vantagem, aos 53m,

com um auto golo de Aiden

O’Brien , na sequência de um

canto apontado por Francisco

Júnior.

Os irlandeses ainda con-

seguiram reduzir, aos 69m, através

de um golo marcado por Matt

Doherty.

O desafio foi dirigido pelo juiz

galês Mark Whitby.

Equipa de Portugal:

Luís Ribeiro (João Pinho, 46);

João Amorim (Frederico

Venâncio, 87), Miguel Lourenço,

Josué e Luís Martins; Luís

Gustavo, Sérgio Oliveira

(Amorim, 50), Luís Silva (Vitinha,

87) e Francisco Júnior (Vítor

Gonçalves, 64); Aldair (Rui

Coentrão, 64) e João Carvalho

(Pipo, 46).

Suplentes não utilizados: Daniel

Fernandes, David Bruno e João

Beirão.

NextGen: 

Sporting frente ao 
Aston Villa na sexta-feira

Real Madrid investiga 
Gareth Bale e fica impressionado

O
jornal Marca escreve que o Real

Madrid se informou sobre a vida pes-

soal de Bale. O jogador não tem vícios,

gosta de estar em casa e tem uma filha com a

namorada da adolescência.

A transferência de Bale para o Real Madrid parece ganhar

cada vez mais certezas. O jornal Marca adianta que os

'merengues', dispostos a desembolsar uns bons milhões pelo

jogador do Tottenham, investigaram a vida pessoal do jogador.

Ao que parece, Bale passou com distinção no teste. Teve uma filha com a namora-

da de adolescência e é reconhecido como uma pessoa caseira. Nunca foi notícia por

escândalos extra-futebol e não lhe são conhecidos vícios que prejudiquem o rendimen-

to em campo.
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Taça de Portugal
Belenenses, 0 - V. Guimarães, 2

J
amor ficou tão

longe quanto a

Lua para os lis-

boetas e a um

pequeno passo para

os minhotos

Dois golos de Ricardo

deram ao Vitória de

Guimarães uma importante

vantagem de dois golos

para a segunda mão das

meias-finais da Taça de

Portugal em futebol, ao

vencer o Belenenses por 2-

0, em Belém.

A formação vitoriana

chegou ao intervalo já em

vantagem, com um tento de

Ricardo, aos 29 minutos,

jogador que repetiu a

proeza aos 76, conferindo

uma importante vantagem à

sua equipa para a segunda

mão, agendada para 17 de

abril, em Guimarães, dia em

que se disputa igualmente a

segunda mão da outra meia-

final, em que o Benfica,

igualmente com uma van-

tagem de 2-0 recebe o

Paços de Ferreira.

A final está agendada

para 26 de maio, no Estádio

do Jamor.

Rui Costa arbitra Benfica-Rio Ave 
da 24.ª jornada da I Liga

O
árbitro Rui

Costa, do

Porto, foi

nomeado para a

receção do líder Benfica

ao Rio Ave, no sábado,

em jogo da 24.ª jornada

da I Liga, anunciou o

Conselho de

Arbitragem da

Federação Portuguesa

de Futebol.

Jorge de Sousa, também do

Porto, vai arbitrar na segunda-feira o Sporting de Braga-Sporting e Bruno Esteves, de

Setúbal, vai dirigir sábado o Académica-FC Porto.

A 24.ª jornada principia sexta-feira com o Paços de Ferreira a receber o Gil

Vicente, numa partida com arbitragem de Olegário Benquerença, de Leiria.

Programa da 24.ª jornada:

- Sexta-feira, 29 mar:

Paços de Ferreira – Gil Vicente, Olegário Benquerença (Leiria). 

- Sábado, 30 mar 

Vitória de Setúbal – Marítimo, Manuel Mota (Braga).

Moreirense – Estoril-Praia, Vasco Santos (Porto).

Beira-Mar – Olhanense, Pedro Proença (Lisboa).

Académica – FC Porto, Bruno Esteves (Setúbal).

Benfica – Rio Ave, Rui Costa (Porto).

- Segunda-feira, 1 de abril

Nacional – Vitória de Guimarães, João Ferreira (Setúbal).

Sporting de Braga – Sporting, Jorge Sousa (Porto).

Espanha 
Tito Vilanova já está em Barcelona 

O
treinador do FC

Barcelona, Tito

Vilanova, que esteve

dois meses em Nova Iorque,

para tratar um tumor numa

glândula salivar, chegou a

Barcelona, anunciou o clube,

adiantando que irá juntar-se

"progressivamente" à equipa.

Tito Vilanova chegou ao aeroporto de

El Prat, na capital catalã, num voo prove-

niente da cidade norte-americana.

O treinador, que abandonou o aero-

porto sem passar pela saída onde se

encontravam à sua espera vários jornalis-

tas, poderá estar presente na sessão de

treino da equipa hoje à tarde, embora o

clube não o tenha confirmado.

O sítio do clube catalão na internet

tem uma mensagem intitulada "Bem-

vindo a casa", com um vídeo do atual téc-

nico, no qual se podem ouvir a mensagem

que este dedicou a Eric Abidal, após a

cirurgia do francês a um transplante de

fígado:

"Tenho de dizer que te sentes forte e

tens força, nós esperamos o tempo que for

necessário. A tua luta é a nossa força".

Jordi Roura e Aureli Altimira, adjun-

tos de Tito Vilanova, voaram a semana

passada para Nova Iorque para passar uns

dias junto do técnico, com o objetivo de o

colocarem ao corrente de tudo o que

sucedeu na equipa durante a sua ausência

e planificar o que resta da época. Desde

que Vilanova foi para Nova Iorque a 21 de

janeiro, para continuar com o tratamento

ao cancro que lhe voltou a ser diagnosti-

cado em finais de 2012, o contacto com

Roura, à frente da equipa durante a ausên-

cia do primeiro treinador, e Altimira foi

constante, inclusive durante os jogos.

O FC Barcelona comanda confort-

avelmente o campeonato espanhol, com

13 pontos de avanço sobre o Real Madrid,

e vai defrontar o Paris Saint-Germain nos

quartos-de-final da Liga dos Campeões.
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JOGOS NA TV

Sexta-feira, 29 mar:
Paços de Ferreira – Gil

Vicente, 16:00 

Sábado, 30 de março
Penafiel-Belenenses, 11.00

Académica – FC Porto, 14:15

Benfica – Rio Ave, 16:30 

Segunda-feira, 1 de abril
Nacional – Vitória de

Guimarães, 13:15

Sporting de Braga – Sporting,
15:30 

Sexta-feira, 29 de março:
Às 16.00: Paços de Ferreira – Gil Vicente

(SportTV). 

Sábado, 30 de março:
Às 8.45: Sunderland-Manchester United

Às 10.00: Arsenal-Reading
Às 10.00: Manchester City-Newcastle

Às 12.00: Celta de Vigo-Barcelona
Às 13.00: Toronto FC-LA Galaxy

Às 14.00: Real Saragoça-Real Madrid
Às 14.45: Académica – FC Porto (SportTV).

Às 16.30: Benfica – Rio Ave (SportTV).

Segunda-feira, 1 de abril
Às 7.30: Chelsea-Manchester United

Às 13.15: Nacional – Vitória de Guimarães
(SportTV).

Às 15.30: Sporting de Braga – Sporting
(SportTV).

Terça-feira, 2 de abril
Às 14.45: PSG-Barcelona
Às 14.45: Bayern Munique

Quarta-feira, 3 de abril
Às 14.45: Málaga-Borussia Dortmund

Às 14.45: Real Madrid-Galatasaray

Quinta-feira, 4 de abril
Às 15.05: Chelsea-Rubin Kazan
Às 15.05: Tottenham-Basileia
Às 15.05: Fenerbahce-Lazio
Às 15.05: Benfica-Newcastle

24ª Jornada

Benfica e FC Porto jogam 
no sábado de Páscoa

O
s jogos de Benfica e FC Porto na 24.ª jor-
nada da I Liga de futebol, foram antecipa-
dos para sábado (30 de março), com os

“dragões” a visitarem a Académica e as “águias”
a receberem o Rio Ave. 

A quatro pontos dos “encarnados”, após empates con-
secutivos forasteiros frente a Sporting (0-0) e Marítimo (1-
1), os “dragões” iniciam o desafio às 14:15, tentando colo-
car pressão ao Benfica que recebe os vila-condenses às
16:30.

Para domingo de Páscoa, de acordo com comunicado da
Liga de clubes, não há jogos marcados, pelo que ficou
reservado o Sporting de Braga-Sporting, vital para os min-
hotos, na luta de acesso à Liga dos Campeões, e para os
“leões”, que ainda sonham com a Liga Europa, para segun-
da-feira. 

A ronda principia hoje, sexta-feira, com o Paços de
Ferreira-Gil Vicente. 

Lista de melhores marcadores
- 23 Golos:
JACKSON MARTÍNEZ Valencia 
(FC Porto)                                                   Colômbia
- 15 Golos:
Óscar CARDOZO (Benfica)                         Paraguai
- 13 Golos:
“ÉDER” Éderzito Lopes (Sporting de Braga)
Albert MEYONG Ze (Vitória de Setúbal)      Camarões

-12 Golos:
Rodrigo LIMA dos Santos (Benfica)             Brasil 

- 11 Golos:
"EDINHO" Arnaldo Edi da Silva (Académica)
- 10 Golos:
Nabil GHILAS (Moreirense)                      França
- 8 Golos:
Eduardo SALVIO (Benfica)                       Argentina
LUÍS LEAL (Estoril-Praia)
STEVEN VITÓRIA (Estoril-Praia)
JAMES Rodríguez Rubio (FC Porto)         Colômbia
Ricky VAN WOLFSWINKEL (Sporting)   Holanda
CÍCERO Semedo (Paços de Ferreira)

Programa da 24.ª jornada:
- Sexta-feira, 29 mar:

Paços de Ferreira – Gil Vicente, 16:00 (SportTV). 
- Sábado, 30 mar 

Vitória de Setúbal – Marítimo, 12:00.
Moreirense – Estoril-Praia, 12:00.

Beira-Mar – Olhanense, 12:00.
Académica – FC Porto, 14:15 (SportTV).

Benfica – Rio Ave, 16:30 (SportTV).
- Segunda-feira, 1 de abril

Nacional – Vitória de Guimarães, 13:15 (SportTV).
Sporting de Braga – Sporting, 15:30 (SportTV).

Champions
UEFA reduz castigo e Ibrahimovic defronta o Barça

A
UEFA reduziu a sus-
pensão do avançado do
PSG Zlatan

Ibrahimovic, que assim poderá
jogar na primeira dos quartos-
de-final da Liga dos
Campeões, contra o FC
Barcelona, a 2 de Abril.

A decisão do comité de recurso da
UEFA, que reduziu a suspensão de dois
jogos para um, permitirá a Ibrahimovic
alinhar na partida do Parque dos
Príncipes, em Paris, depois de ter

cumprido a primeira partida de castigo
na segunda mão dos oitavos-de-final,
frente ao Valência.

Ibrahimovic foi penalizado com um
cartão vermelho após uma entrada vio-
lenta sobre um adversário, na partida
que deu a vitória aos parisienses sobre
os espanhóis do Valência (2-1) na
primeira mão dos oitavos de final da
Liga dos Campeões.

O sueco, de 31 anos, foi punido com
12 cartões vermelhos ao longo sua car-
reira, dos quais dois no decorrer na pre-
sente temporada. Além do vermelho na
Champions, o jogador sueco recebeu
outro no campeonato francês, numa par-

tida do PSG contra o Saint-Etienne, a 3
de novembro.

Terça-feira, 2 de Abril de 2013
Às 14.45: PSG – Barcelona
Estádio: Parc des Princes, Paris (FRA) 
Às 14.45: Bayer Munique – Juventus
Estádio: Fußball Arena München,
Munique (GER) 
Quarta-feira, 3 de Abril de 2013
Às 14.45: Málaga – Borussia Dortmund
Estádio: La Rosaleda, Málaga (ESP) 
Às 14.45: Real Madrid – Galatasaray
Estádio: Santiago Bernabéu, Madrid
(ESP)



A
FIFA e o Comité

Organizador Local

(COL) têm a satisfação de

anunciar um dos mais impor-

tantes embaixadores da Copa do

Mundo da FIFA 2014: o

Tolypeutes tricinctus, o famoso

tatu-bola, uma criatura nativa do

Brasil.

A mascote foi apresentada oficial-
mente durante o programa Fantástico
da TV Globo pelo ex-jogador Ronaldo,
membro do Conselho de
Administração do COL. 

"Estou muito feliz por dar as boas-
vindas a um membro tão importante da
equipa de 2014", afirmou Ronaldo. "A
mascote vai desempenhar um impor-
tante papel de embaixador nos próxi-
mos dois anos. Tenho certeza de que
vai emocionar muitos jovens torce-
dores no Brasil e no mundo todo com a
grande paixão que tem pelo Desporto e
pelo seu país."

O anúncio se seguiu a uma semana
de atividades durante a qual a mascote
fez uma série de visitas extraoficiais ao
Brasil. Na praia de Boa Viagem, no
Recife, ela distribuiu 2014 bolas azuis,
representando o seu casco azul. O tatu-
bola também se encontrou com o novo
amigo Ronaldo em São Paulo e foi
apresentado a torcedores brasileiros em
formato digital por meio de diversas
transmissões de jogos ao vivo. A mas-
cote oficial também tem a sua própria
canção: Tatu Bom de Bola, cantada
pelo sambista Arlindo Cruz. 

O desenho final foi escolhido pela
FIFA e pelo COL após a análise de 47

propostas de seis agências de publicidade
brasileiras. Depois de extensas pesquisas, o
desenho do tatu-bola, criado pela 100%
Design, foi identificado como o favorito do
principal público-alvo: crianças de 5 a 12
anos. 

"É importante destacar que o tatu-bola é
uma espécie vulnerável", afirmou o
secretário-geral da FIFA, Jérôme Valcke.
"Com esta mascote, vamos poder realizar
um dos principais objetivos da Copa do
Mundo da FIFA 2014, que é comunicar a
importância do meio ambiente e da ecolo-
gia. Temos certeza de que ela será amada
não apenas no Brasil, mas no mundo todo."

A população brasileira agora terá a
oportunidade de batizar a mascote oficial
por meio de uma eleição. As três opções,
definidas por um comité composto por
Bebeto, Arlindo Cruz, Thalita Rebouças,
Roberto Duailibi e Fernanda Santos, são
Amijubi — uma representação de simpatia
e alegria — e dois nomes com uma men-
sagem ecológica: Fuleco e Zuzeco. 

A mascote oficial do Brasil 2014 é a
mais recente de uma longa linha de person-
agens que entraram para a história da com-
petição. Seguindo os passos de figuras
como Zakumi (África do Sul 2010), Goleo
(Alemanha 2006) e o precursor World Cup
Willie (Inglaterra 1966), a mascote é uma
das principais imagens do Mundial, propor-
cionando à FIFA, ao COL e a outras partes
envolvidas uma marca forte para a ativação
de campanhas promocionais e o contacto
com o público.
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Brasil 2014

Tatu-Bola

Leia o nosso jornal na net:  
www.mileniostadium.com
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Fred salva Brasil da derrota no último minuto 

Rússia esteve a ganhar até aos 90

O
Brasil somou o quinto
jogo sem ganhar (ter-
ceiro da era Scolari),

tendo empatado (1-1) frente à
Rússia, no Stamford Bridge,
estádio do Chelsea, em
Londres.

Não houve golos na primeira parte
em Stamford Bridge. A Rússia entrou
melhor e criou ocasiões de perigo no
primeiro quarto de hora. O Brasil reag-
iu, pegou na bola e teve o domínio até ao
intervalo, mas o 0-0 acabava por ser
justo a meio do encontro.Na segunda
metade, a qualidade de jogo decaiu.
Quase não houve oportunidades nos
primeiros 25 minutos. Na melhor jogada
desde o intervalo, Faizulin coloca os
russos em vantagem, num lance em que
a formação de Capello teve quatro
ocasiões seguidas para marcar. 

O Brasil tentou reagir, mas com
exceção de um remate de Marcelo, após
lance de Hulk, a equipa canarinha não
mostrou grande capacidade de reação. 

O ex-portista havia entrado poucos
minutos antes do golo russo, por troca
com Oscar. Logo a seguir ao tento de
Faizulin, Scolari lançou Diego Costa
(ex-Penafiel e Braga) para o lugar de
Kaká. 

FICHA TÉCNICA
Brasil: Júlio César; Dani Alves, Thiago
Silva, David Luiz e Marcelo; Fernando,
Hernanes e Oscar (Hulk); Kaká (Diego
Costa), Neymar e Fred
Rússia: Gabulov; Anyukov
(Kombarov), Berezustsky, Ignasevitvh e
Eschenko; Shirokov, Glushakov e

Fayzulin; Bystrov (Shatov), Kokorin
(Zhirkov) e Grigoriev
Ao intervalo: 0-0
Marcadores: Fayzulin (72) e Fred (90)

Scolari iguala série 
negativa de Parreira
Arranque com três jogos 
sem vencer 
Luiz Felipe Scolari igualou a marca neg-
ativa de Carlos Alberto Parreira no
comando da seleção brasileira, ao não
obter uma vitória nos três primeiros
jogos. 
Nesta segunda-feira, o Brasil empatou
1-1 com a Rússia, em Londres, e só evi-
tou a derrota graças a um golo de Fred,
aos 90.
O atual coordenador técnico da CBF,
Carlos Alberto Parreira, também fez um
arranque com três jogos sem vencer
quando, em 2003, empatou com o Chile
(0-0), perdeu com Portugal (1-2, nas
Antas, estreia de Deco por Portugal) e
somou empate, com o México, só ven-
cendo ao quarto jogo, na Nigéria, por 3-
0.

Apuramento Europeu 
para o Brasil 2014
ROUND TWO –
“CONTINEN-
TAL PLAY -
OFFS” 

The eight
best group run-
ners-up will con-
test Round Two. 

The eight
teams will be
paired into four
home-and-away
series 

The matches are foreseen to be played in
the period between 15 and 19 November
2013

Ou seja: Os oito melhores segundos clas-
sificados passam a um play-off de quatro
jogos, em “casa” e “fora”.

Atenção que são apenas os oito melhores
segundos classificados.

São nove grupos, portanto o pior dos
segundos classificados fica eliminado
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Futsal

Seleção portuguesa confirma favoritismo e goleia Grécia

P
ortugal confirmou o seu favoritismo e

goleou a Grécia por 6-1, no arranque

do grupo 5 da fase de apuramento

para o Euro 2014 de futsal, que se disputará

na Bélgica.

Com dois golos de Pedro Cary e ainda tentos de
Gonçalo, Paulinho, Djo e Leitão, os pupilos de Pedro Palas
"selaram" um triunfo tranquilo antes de defrontar a Polónia
(quinta-feira) e a Sérvia (domingo), o adversário mais forte
na luta pelo primeiro lugar, o único que garante apuramen-
to direto.

Os gregos resistiram apenas 4.32 minutos, até Gonçalo
inaugurar o marcador, que foi ampliado com "disparos"
certeiros de Pedro Cary (9.14), Paulinho (15.04) e Djo
(17.30), numa evidente supremacia lusa, equipa que prati-
camente triplicou o número de remates (29-10).

Os 4-0 ao intervalo, aliados a dois golos no primeiro
minuto do segundo tempo, “acabaram” com o encontro,
com Portugal a gerir uma vantagem bem confortável e que
os gregos apenas reduziriam com golo de Mourdoukoutas,
de grande penalidade.

Jogo disputado no Kristaina Dvorana Hall, na Sérvia:
Portugal – Grécia, 6-1.
Ao intervalo: 4-0.
Marcadores:
1-0, Gonçalo, 4.32 minutos.
2-0, Pedro Cary, 9.14.
3-0, Paulinho, 15.04.
4-0, Djo, 17.30.
5-0, Leitão, 20:15.
6-0, Pedro Cary, 20.58.
6-1, Mourdoukoutas, 30.04 (gp).

Equipas:

- Portugal: João Benedito, Gonçalo, Leitão, Joel Queirós e
Ricardinho. Jogaram ainda Pedro Cary, João Matos,
Arnaldo Pereira, Paulinho, Djo e Marinho.
Selecionador: Pedro Palas. 
- Grécia: Achis, Kouvaras, Mourdoukoutas, Delaportas e
Manos. Jogaram ainda Gkayfyllias, Papadopoulos,
Bousbouras, Mostrios, Panou, Kondylatos, Sykaras e
Asimakopoulos.
Selecionador: Stefanos Soilemes.

Árbitros: Balázs Farkas (Hungria) e Bogdan Sorescu
(Roménia).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Arnaldo Pereira

(27.34). 
Resultados e classificação do grupo 5 de apuramento para
o Euro2014 de futsal.

- Quinta-feira:
Sérvia – Grécia
Polónia – Portugal
- Domingo:
Portugal – Sérvia
Grécia – Polónia

RBA // NF.
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Belenenses - Domínio "azul" 
na II Liga tem carimbo holandês
A

fastado dos principais pal-

cos do futebol português

nas últimas três épocas, o

Belenenses "despertou" sob a

égide do antigo jogador Mitchell

van der Gaag, que "desenhou"

uma supremacia absoluta a todos

os níveis na II Liga.

A 10 jornadas do final da competição e

com 27 pontos de vantagem sobre o

Leixões, terceiro na corrida à subida, o

clube da “Cruz de Cristo” vê à distância de

uma vitória o regresso ao convívio entre

"grandes", que poderá ser confirmado sába-

do, em Penafiel.

Após duas temporadas em que se viu

relegado a um "papel" secundário na luta

pela subida, lutando inclusivamente para

não descer em 2010/2011, o clube do

Restelo assumiu agora as responsabilidades

da sua longa história e encontrou no técnico

holandês a maior fonte de sucesso no traje-

to de 2012/2013.

O antigo central, que se notabilizou em

terras lusas ao serviço do Marítimo, entre

2001 e 2006, abraçou a segunda experiên-

cia como treinador principal, depois de um

interregno de quase dois anos.

A época iniciou-se com uma verdadeira

revolução no plantel, ao qual chegaram 20

“caras novas” e só Duarte Machado,

Fernando Ferreira e Zazá (saiu em janeiro)

mantiveram o lugar, registando-se ainda o

regresso de Fredy, após seis meses em

Angola. 

Com as finanças a obrigarem a um corte

absoluto no investimento, a cúpula de diri-

gentes, liderada por António Soares, apos-

tou em atletas desconhecidos, na sua grande

maioria jovens provenientes de divisões

inferiores e com pouca experiência no fute-

bol profissional.

No entanto, rapidamente a juventude

impôs o seu valor e, ao longo da temporada,

fez emergir o Belenenses como força dom-

inante da II Liga, com 24 vitórias, seis

empates e apenas duas derrotas, ostentando

o melhor ataque (59 golos marcados), a

melhor defesa (26 sofridos) e uma invenci-

bilidade que dura há mais de cinco meses.

O início fulgurante, com três triunfos

seguidos, sofreu um abrupto travão à quar-

ta jornada, quando os "azuis" saíram do

Estádio da Luz vergados a uma copiosa der-

rota por 6-0, perante um Benfica B que ia

dando os primeiros passos na prova.

Ainda assim, a confiança do Belenenses

não tremeu e as quatro jornadas seguintes

corresponderam a um pleno de vitórias, e

consequente liderança isolada, que seria

interrompido no início de outubro, com a

derrota na Vila das Aves (1-2).

De resto, este seria o último desaire dos

lisboetas, que, desde então, somaram 17

vitórias e seis empates, num pecúlio que já

vai em 23 partidas consecutivas sem con-

hecer o sabor da derrota. Após o jogo com

o Desportivo das Aves, o conjunto de

Belém manteve uma luta "taco a taco" com

um Sporting B impedido de subir pelos reg-

ulamentos, que seria capitalizada no final

de novembro, à 15.ª jornada, graças ao tri-

unfo sobre a Oliveirense e ao empate dos

jovens "leões" com o Feirense.

O topo da classificação não mais teve

outra cor que não o "azul" e, entre memo-

ráveis encontros com Atlético (4-2), Arouca

(3-0), Sporting B (2-1), Benfica B (2-1) ou

Tondela (5-1), o Belenenses foi aproveitan-

do os deslizes alheios para cimentar a sua

posição e distanciar-se da concorrência.

Numa prova disputada pela primeira

vez em 42 jornadas, Van der Gaag foi sem-

pre ponderado nas abordagens à subida,

mesmo quando as vitórias se iam acumu-

lando para os lados do Restelo, dando maior

relevo ao "próximo jogo".

Num plantel estabilizado e seguro nos

processos de jogo, têm-se destacado o pên-

dulo Diakité, o médio goleador Fernando

Ferreira, o jovem criativo Tiago Silva e o

experiente Desmarets, sempre bem apoia-

dos pela velocidade de Arsénio e Fredy e

complementados com a capacidade

goleadora de Tiago Caeiro e Diawara.

Contudo, se os ataques ganham jogos,

as defesas ganham campeonatos e este

Belenenses não foge à regra: o guardião

Matt Jones e o quarteto Duarte Machado,

Kay, João Meira e Nélson têm oferecido a

segurança necessária para que o histórico

lisboeta venha caminhando de forma triun-

fal "rumo ao seu lugar", obedecendo ao

lema preconizado para esta época.

MYO // PFO

Argentina empata 
na Bolívia (1-1)

B
anega evitou a derrota

da seleção de Sabella 

A Argentina empatou na Bolívia (1-

1), mas mantém-se na liderança da zona

sul-americana de apuramento para o

Mundial-2014. 

Os argentinos estiveram a perder,

com um golo de Moreno, aos 24, mas

empataram ainda antes do intervalo, por

via de Banega. Messi jogou os 90 min-

utos. Garay (Benfica) e Rojo (Sporting)

não saíram do banco.
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Liga admite alargamento 
se Boavista for reintegrado

M
ário Figueiredo diz que

a culpa do imbróglio é

da Federação, mas que

a Liga tem que cumprir decisões

O presidente da Liga Portuguesa de

Futebol Profissional (LPFP), Mário

Figueiredo, culpou a Federação Portuguesa

de Futebol pela prescrição da decisão de

descida de divisão do Boavista e admite que

reintegração do clube poderá ditar alarga-

mento.

«Todo este problema foi causado pela

FPF. O Boavista foi excluído por uma

decisão tomada pela então Comissão

Disciplinar da LPFP e o processo morreu na

FPF por vicissitudes várias: uma reunião do

Conselho de Justiça foi declarada inexis-

tente e depois a FPF não reuniu novamente

e atempadamente o CJ o que fez com que,

segundo o acórdão, o mesmo tivesse pre-

scrito e obrigado a anular a decisão», afir-

mou Mário Figueiredo.

Em entrevista à agência Lusa, o presi-

dente da LPFP reconhece que a «conse-

quência da nulidade da decisão e o arquiva-

mento do processo» poderá implicar a rein-

tegração dos axadrezados no primeiro

escalão do futebol português, admitindo,

por isso, a audição de «muitos juristas dos

mais diversos quadrantes porque é uma

matéria muito sensível».

«Umas pessoas apontam que o Boavista

deverá ser reintegrado, outras dizem que

não será tanto assim. Uma coisa é certa, a

Comissão Executiva da LPFP está obrigada

estatutariamente a cumprir as deliberações

dos órgãos disciplinares desportivos. Se me

parece óbvio que o Boavista terá direito a

receber uma indemnização por parte da

FPF (...), nós não queremos, e essa é a

questão que mais me preocupa, colocar a

LPFP sob a possibilidade de ser o alvo

seguinte», explicou.

Segundo Mário Figueiredo, esta respon-

sabilização do organismo poderá ocorrer, a

partir de 01 de julho, «se a LPFP não

cumprir com a obrigação decorrente do

CJ», admitindo, por isso, voltar a colocar à

consideração dos clubes profissionais a

possibilidade de aumentar o número de

clubes da I Liga, na próxima Assembleia-

Geral, a realizar em abril.

O presidente da LPFP distingue o

«alargamento tout court de 16 para 18

clubes, com play-off e a entrada na com-

petição de dois clubes por mérito desporti-

vo» com o eventual cenário de «reinte-

gração de um clube», perante a impossibil-

idade de retirar um clube «com efeitos

desportivos consagrados na I Liga para

colocar o Boavista».

Em 21 de fevereiro, o CJ da FPF deu

provimento aos recursos do Boavista às

decisões da Comissão Disciplinar (CD) da

LPFP, que, em maio de 2008, ditaram a

despromoção dos axadrezados, sem apre-

ciar o mérito dos procedimentos discipli-

nares, mas provando a sua prescrição.

Transmissões

Mário Figueiredo disse ainda que a Liga

vai opor-se ao controlo conjunto da Sport

TV por parte da Zon e da PT, afirmou por

ser prejudicial à concorrência nos direitos

de transmissão dos jogos.

«Somos agora surpreendidos com uma

operação de concentração dos dois princi-

pais operadores de cabo em Portugal no

único canal de transmissão televisiva dos

jogos numa triangulação. Na queixa que

apresentámos dissemos que o mercado

estava potencialmente encerrado, com esta

operação que foi notificada de concentração

à Autoridade da Concorrência fica comple-

tamente encerrado», afirmou o presidente

da LPFP. 

Em entrevista à agência Lusa, Mário

Figueiredo acrescentou que, «se duas

empresas que asseguram praticamente 90%

do serviço por cabo em Portugal se concen-

tram com o atual detentor dos direitos na

empresa que difunde essa operação o mer-

cado, fica definitivamente encerrado».

«A LPFP vai deduzir oposição a esse

processo de concentração. Fá-lo-á nos pra-

zos que estão a correr e que são curtos»,

frisou, aludindo à aquisição de controlo

conjunto das sociedades Sport TV,

Sportinveste Multimédia e PPTV, por parte

da Zon Multimédia e da Portugal Telecom à

Controlinveste Media, que foi notificada à

Autoridade da Concorrência, em 14 de

março.

Mário Figueiredo considera que esta

operação «vai definitivamente prejudicar os

clubes e os clientes». «O modelo implica

que haja concorrência, porque não podemos

centralizar os direitos na LPFP tendo um só

comprador».

“consequência da nulidade 
da decisão e o arquivamento do

processo» poderá implicar 
a reintegração dos 

axadrezados no primeiro escalão
do futebol português”

Benfica será 
campeão e Sporting 
não vai à Europa

A
nalistas britânicos

dizem que o

Benfica será

campeão nacional com

quatro pontos de van-

tagem sobre o FC Porto -

ou seja, defendem que os

encarnados festejarão o

título no... Dragão. 

A sete jornadas do final da

Liga, o Benfica conta com quatro

pontos de vantagem sobre o FC

Porto, margem que oferece à

equipa de Jorge Jesus a garantia de

que uma derrota no Dragão (na 29.ª

ronda) não colocará em causa a

conquista do título, até porque na

última jornada os encarnados vão

receber o Moreirense, enquanto os

dragões deslocar-se-ão a Paços de

Ferreira.

Segundo o índice estatístico

Statto, o Benfica irá mesmo sagrar-

se campeão nacional, com quatro

pontos de vantagem sobre o FC

Porto, algo que permitirá aos

encarnados festejarem o título em

pleno Dragão. Segundo as contas

dos analistas britânicos, o Benfica

terminará a época com 77 pontos, à

frente de FC Porto (73), Sp. Braga

(55), Paços de Ferreira (53) e

Vitória de Guimarães (41).

O Sporting, defendem os espe-

cialistas em previsões com base em

estatísticas, não se qualificará para

a Liga Europa e Olhanense (25

pontos) e Beira-Mar (24) serão

despromovidos à segunda Liga.

Nos campeonatos interna-

cionais, a Statto, cujas bases de

dados incluem todos os jogos do

Reino Unido e outros campeonatos

europeus desde 1871 (são mais de

380 mil partidas de futebol), apon-

ta Manchester United, Barcelona,

Juventus, Bayern Munique, PSG e

Ajax aos títulos de campeões nos

respetivos países.
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F.C. Porto em Coimbra para 
«dar um sinal de força» 

V
ítor Pereira

aposta na re-

conciliação

com os bons resulta-

dos

Coimbra não traz
memórias especialmente
boas a Vítor Pereira. Foi na
Cidade do Conhecimento
que o treinador sentiu os
sinais de provação mais
aguda na época 2011/12, ao
perder por 3-0 e ser elimi-
nado da Taça de Portugal. 

Nada que atrapalhe a
preparação do importante
jogo de sábado. Os dragões,
diz o técnico, vão visitar a
Académica cheio de von-
tade de «dar um sinal de
força».

«Queremos continuar a
lutar pelos nossos objetivos.
Eles estão necessitados de
pontos, jogam perante os
seus adeptos e têm quali-
dade. Acredito num bom
jogo», sublinhou Vítor
Pereira, em conferência de
imprensa. 

«É nossa obrigação ir
jogar à Académica para
vencer. Temos essa obri-

gação perante nós próprios.
Já nem digo perante os
adeptos e o clube. O que
está em jogo é o título, por
isso só posso aguardar um
sinal forte da equipa».

Perante esta leitura, qual
é ainda a margem de erro do
F.C. Porto na Liga? «A
margem de erro é aquela
que os resultados ditarem.
Temos de ganhar os nossos
jogos com o espírito de
quem quer ganhar o título
nacional». 

Questionado sobre o
calendário de dragões e

águias, o treinador optou
por uma resposta defensiva.
«Nunca se sabe se é mais
complicado jogar com uma
equipa que luta pela UEFA
ou uma que luta pela
manutenção. Não consigo
responder. Talvez no plano
teórico se possa analisar,
mas não é fácil responder». 

E o título vai ser mesmo
decidido no clássico do
Dragão? «Começa a ser
decidido já no próximo jogo
e será sempre assim até ao
fim».

Canada rues missed 
chances in loss to Belarus

A
number of chances went

begging for Canada as

they were defeated 2:0

by Belarus in a Men’s

International Friendly at the

Aspire Zone in Doha, Qatar on

Monday 25 March.

Vitali Radzionau and Uladzimir
Khavaschynski provided the goals as
Belarus converted its two best opportuni-
ties while the Canadians squandered a
number of good looks on goal.

The game was also marked by its
intensity – with both teams receiving mul-

tiple yellow cards and Belarusian Head
Coach Georgy Kondratiev being ejected
from the match early in the second half.

“It was frustrating,” said Interim
Canadian Head Coach Tony Fonseca.

“We lost 2:0 and that doesn’t tell the
story of the game.

“I thought we played well, controlled

a large part of the possession and created
chances. But that’s football…”

Canada 0-2 Belarus

While disappointed by the loss – the
Canadian coach was pleased with the
effort and graft his side put into the game.

“There is no such thing as a friendly,
that’s the way it should be,” said Fonseca.

“Our players got into it and I loved the
commitment they showed.”

Canada had a number of chances in
the game with perhaps the best opportuni-
ty of first-half going to Marcel De Jong.

The Canadian left-back whipped in a
free-kick effort but it dipped over the bar.

Tosaint Rickett, Will Johnson and
Marcus Haber had chances in the second
half – but none of the three were success-
ful in finding the right touch in front of
goal.

Canada’s next competitive action is
schedule for July when the team will take
part in the CONCACAF Gold Cup in
USA.
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ESTÁ A PASSAR POR ISTO?

Às 
Sextas-feiras, 
bem pertinho

de si!

Suplemento Desportivo

Pedro Proença convocado 
para a preparação do Mundial

P
edro Proença

apitou a final da

Liga dos

Campeões e a final do

Campeonato da

Europa em 2012. Nesse

ano também foi consi-

derado o melhor árbi-

tro mundial pela

Federação

Internacional de

Historia e Estatística

do Futebol (IFFHS).

O árbitro português Pedro

Proença foi convocado pela

FIFA para a preparação do

Mundial 2014 no Brasil.

A equipa de arbitragem liderada por Pedro Proença, constituída pelos assis-

tentes Bertino Miranda e Tiago Trigo, vai participar no Seminário de

Preparação para o Campeonato do Mundo de Futebol do Brasil em 2014.

A preparação terá lugar na sede da FIFA, em Zurique, de 6 a 19 de abril.

Proença estará com mais 19 equipas europeias, sete asiáticas, sete africanas,

dez sul-americanas e duas da Oceânia.
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SIC Notícias inicia transmissões 
regulares no Canadá a 18 de abril
O

canal português

SIC Notícias vai

começar as emis-

sões regulares no Canadá

a partir de 18 de abril,

afirmou à Lusa o

empresário Frank

Alvarez, parceiro da SIC

neste projeto.

A SIC Notícias formalizou um
acordo de distribuição com a oper-
adora de cabo Bell Fibe TV, fican-
do disponível nas regiões de
Ontário e de Quebeque.

Questionado pela agência
Lusa, Frank Alvarez, proprietário
do grupo de rádio e tv luso-cana-
diano, CIRV-FPTV, e parceiro da
SIC neste projeto, especificou que
"a SIC Notícias está desde 21 de
março em "free-preview" [emis-
sões com acesso gratuito]" no
canal 878 da Bell Fibe" e a partir
de 18 de abril ficará disponível
apenas para os subscritores.

Para aceder à SIC Notícias na
Bell Fibe, os interessados têm de

subscrever um pacote de três
canais em língua portuguesa, o
qual integra a RTP Internacional, a
SIC Notícias e a FPTV, por um
preço mensal de 15 dólares cana-
dianos.

"A programação que a SIC
Notícias oferece no Canadá é
exatamente a mesma que oferece
nos Estados Unidos da América e
não tem qualquer conteúdo local

[canadiano]", indicou.
A parceria com a FPTV

decorre da aliança que os dois gru-
pos mantêm desde 2001, em vir-
tude de o canal luso-canadiano
transmitir parte das emissões da
SIC Internacional na sua progra-
mação diária.

O facto de a regulamentação
canadiana para o setor das teleco-
municações exigir aos canais

estrangeiros que pretendam ser
transmitidos no país a junção com
canais canadianos levou assim ao
reforço da parceria entre o grupo
SIC e o grupo CIRV-FPTV.

De acordo com Frank Alvarez,
o pedido para a entrada da SIC
Notícias no Canadá foi feito por
seu intermédio há cerca de dois
anos junto da CRTC - o regulador
federal canal do setor das teleco-

municações, tendo sido aprovado
em finais de 2011, após o que ini-
ciou negociações com cinco
canais distribuidores canadianos:
Bell, Rogers Cable, Shaw, Cogeco
e Videotron.

Neste ponto, acrescentou que
se mantêm negociações com a
Rogers, videotron e Cogeco, pelo
que se abrem possibilidades de
alargar a entrada a outros oper-
adores canadianos.

A entrada do canal de infor-
mação da SIC no Canadá, através
da Bell Fibe, surge um mês depois
de um canal do grupo canadiano
Rogers, a OMNI TV, ter decidido
terminar o bloco de notícias em
português.

"É pura coincidência" a
sucessão destes dois eventos,
comentou Frank Alvarez.

Adiantou, no entanto, que na
sequência daquela decisão da
OMNI, "a FPTV, que é no Canadá
o único canal em língua portugue-
sa a transmitir 24 horas por dia",
registou um acréscimo consid-
erável de subscritores".

EF (ALU) // MBA
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AIDA BAPTISTA
aidabatista@sapo.pt

A minha Pietá
"Eu sou Gabriel, o que está na
presença de Deus." (Lucas 1:19)

Ao festejar a natividade de Jesus, Deus
menino, o Natal celebra a vida. A Páscoa,
centrada na sua morte e ressurreição, igual-
mente celebra a vida, naquilo que ela tem de
mais transcendente. Contudo, no meu imag-
inário, apenas o Natal é a festa da alegria, da
cor, da luz, da música, dos cheiros que per-
fumam a casa toda e dos sabores partilhados
à mesa, num clima de ambiente familiar. A
Páscoa, mesmo que iconograficamente seja
representada pela mesa da refeição - a última
ceia - esta não consegue iludir a agonia da
despedida servida em cada prato, o lampejo
da traição espelhado em cada olhar de dúvida
e o cálice da amargura que o Pai destinou a
ser bebido até à última gota. Por isso, mesmo
que reunidos em família, é impossível apagar
a imagem da crucificação no Cólgota e de
todos os momentos que a antecederam,
retratados nas quinze estações da via-sacra. 

Como mãe, e por considerar que a dor
maior a que podemos ser sujeitas é a perda de
um filho, considero a Pietá de Miguel
Ângelo, como símbolo de todas as mães do
mundo que perderam filhos, a escultura que
melhor espelha o sofrimento de uma mãe que
carrega o filho morto ao colo. Na minha
família, a imagem da Pietá terá sempre o
rosto da minha avó materna, não só porque
também ela perdeu um filho, mas, acima de
tudo, pelas circunstâncias em que tal aconte-

ceu. Mãe de cinco filhos - uma rapariga
(minha mãe) e quatro rapazes - viu morrer o
mais novo, de nome Gabriel, num brutal aci-
dente de viação. Assim reza o título da notí-
cia publicada no jornal: «Trágico choque, em
Benguela, entre uma motorizada e uma
camioneta, conduzidas, por lamentável coin-
cidência, por dois irmãos».

Meus avós, António e Maria das Dores,
moravam na kamunda, um bairro maioritari-
amente habitado por negros, nos subúrbios da
cidade, por trás do cemitério municipal. Meu
tio Gabriel, que ia fazer a comunhão solene
dentro de dias, dirigia-se para a catequese.
Para chegar à igreja, atravessava a cidade
numa motorizada SNU percorrendo as
artérias mais movimentadas que rasgavam o
perímetro urbano. Nesse fatídico dia, quis o
destino que, no cruzamento de duas impor-
tantes avenidas, se cruzassem também dois
irmãos: ele e seu irmão mais velho, Filipe,

que conduzia uma camioneta. Olharam um
para o outro e sorriram de contentamento. Foi
o último sorriso de ambos. De repente, e
porque aquela feliz saudação foi o segundo
de desatenção que nunca devia ter aconteci-
do, Gabriel foi chocar com as rodas da frente
e de trás do lado esquerdo da camioneta con-
duzida pelo irmão. Nada pôde evitar a tragé-
dia e as rodas traseiras do veículo passaram
sobre o corpo de Gabriel.

Éramos quase da mesma idade, partilhá-
mos muitas brincadeiras juntos e recordo-o
mais como um irmão mais velho do que um
tio, tradição que se viria a repetir com os
meus filhos e dois dos meus irmãos mais
novos. A fotografia, que permanece ainda
hoje no álbum de família, retrata-o com um
rosto redondo e feliz. Esse não foi, no entan-
to, aquele com que me despedi dele. Deitado
no caixão, vestido com o fato que iria estrear
na sua profissão de fé, beijei-lhe o rosto que
duas rodas de camioneta haviam tornado
esguio pela pressão do peso com que o pis-
aram.

Minha avó, dilacerada de dor, tentava
conter a força de um ordenamento jurídico
que, na presença de um filho aprisionado nas
malhas da morte, exigia que outro fosse pri-
sioneiro das grades de uma cadeia.
Enfrentando a polícia, clamava inocência
para o que sobrevivera. Perdera um com doze
anos, mas que deixassem o outro em liber-
dade, suplicava por entre lágrimas de dor e
revolta. Ela não entendia que a lei pudesse
sequer admitir que houvera alguma intenção

naquela morte acidental. Meu tio Filipe
espumava na impotência de devolver a vida
ao irmão, reclamando a interferência de uma
mão divina que, à semelhança de Abraão,
tivesse podido evitar o sacrifício do seu Isaac.

Batizada Maria das Dores, minha avó
percebeu que a vida se encarregara de lhe pôr
à prova o nome, testando-a com uma dor em
duplicado, num exercíco de dois em um que,
em lugar de poupança, traduzia um enorme
acréscimo de sofrimento. 

Ao filho deu o nome de Gabriel, anjo por-
tador das boas novas, ignorando que as voltas
do acaso tudo podem mudar de um momen-
to para o outro. E assim aconteceu naquela
tarde quando um encontro casual lhe levou a
má nova da morte.

A notícia termina com a frase de cortesia
que acompanha todos os registos fúnebres:
«A toda a família enlutada expressamos sen-
tidas condolências». A família aceitou as con-
dolências sentidas do jornal e de todos quan-
tos se associaram a uma dor que teve de viver
clandestina no mais íntimo de todos nós. Na
verdade, cresci sem que se falasse dela. E o
pior que pode acontecer a uma dor é não
poder ser chorada, gritada, partilhada, mas ter
de viver calada no corpo dos que a sofrem.
Todos entendemos que teria de ser assim,
porque esta dor era diferente. Os fantasmas
que a tinham causado não foram a enterrar
com quem partira, mas ficaram para sempre
nas mãos de quem segurava o volante do
veículo que forças obscuras conduziram para
a tragédia.
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TORONTO

Toronto Azzurri

LIUNA Club House
C

om toda a pomposidade

que a ocasião impunha eis

que foi feito o “ground

breaking” que nós chamamos de

lançamento da primeira pedra,

naquela que vai ser a construção

do LIUNA Club House, no 4995

Keele St. a sul da Keele, onde o

Toronto Azzurri, que foi fundado

em 1968 possui todo o seu com-

plexo desportivo.

Esta

organização tem produzido alguns dos mel-

hores jogadores de futebol do Canadá,

muitos dos quais tiveram carreiras de suces-

so a nível profissional. Jogadores como

Robert Iarusci, Marc Carmine Antonio e

Raso Sorte para citar alguns. Estes fute-

bolistas jogaram na North America Soccer

League (NASL) com notáveis como Pelé,

Chinaglia, Beckenbauer, Cruyff, Eusébio e

outros grandes nomes.

A cerimónia teve a presença de José

Maria Eustáquio que como representante da

LIUNA

foi um dos oradores, salientando a

importância do envolvimento da LIUNA,

da Local 183 e da Local 506, em iniciativa

que muito irá prestigiar o desporto Italo-

canadiano de um modo particular e o cana-

diano de um modo geral; e de Tony do Vale,

como representante da Local 506, para

além de representantes da Local 183, os

quais tiveram oportunidade de salientar

como a ligação da LIUNA e das Locais 183

e 506 não se referem apenas a outras inicia-

tivas comunitárias, mas também a esta

grande

organização italiana como o Toronto

Azzurri Soccer Club.

Robert “Bob” Iarusci é agora o

Presidente desta coletividade desportiva

Italo-canadiana, o qual também salientou

esta parceria do clube que representa com a

LIUNA, razão pela qual a mesma se

chamará LIUNA Club House.

Os nossos parabéns, não só ao Toronto

Azzurri como à LIUNA e Locais 183 e 506

por esta magnífica parceria.

ARO

novo endereço: Caldense Bakery / Rego Bakery
301 Dundas St. West, Whitby, OntarioL1N 2M6

905-668-2553
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POLÍTICA

LUIS BARREIRA

Quem tem medo de Sócrates?...

J
á todos tínhamos dado conta

de que o “dinamismo”

político do Governo estava

em sintonia com a economia

nacional, ou seja, em recessão!

Alguns pensam que é consequência

dos maus resultados obtidos e das difi-

culdades em justificar (outra vez...) os

enganos das previsões governamentais.

Outros, de que o relativo silêncio tem

origem na “moção de censura”, que irá

ser apresentada pelo PS, enfraquecendo

a imagem externa do Governo. Outros

ainda pensam que, esta retração política

do executivo, se deve ao facto de o

Tribunal Constitucional poder a vir

“chumbar” algumas das matérias do

Orçamento de Estado e, no caso de tal

acontecer, o Orçamento (já dificilmente

realizável...) ficaria absurdo, podendo

levar até à demissão do Governo, por

repetidas decisões anti-constitucionais.

Não tenho a certeza de que uns ou

outros tenham razão ou se ela está em

todos. O que eu sei é que o País, de

repente, ficou suspenso pela notícia de

que José Sócrates vai passar a ser

comentador da RTP.

Sem que perceba porquê,

começaram a chover abaixo assinados a

favor e contra o facto de a direcção da

RTP ter convidado o anterior chefe do

governo a comentar a política nacional.

Como os que querem, foi uma conse-

quência dos que não querem e, entre

estes últimos, estarão naturalmente

muitos dos que apoiam a actual coli-

gação governamental, apetece-me per-

guntar:

Quem tem medo de Sócrates?

-O Governo e nomeadamente o seu

responsável por esta área (Miguel

Relvas), que foi previamente informado

( ou sugeriu...) da decisão da

RTP?...Não!

Para o Governo, a presença de José

Sócrates na televisão será uma forma de

desviar a atenção dos portugueses dos

seus problemas vitais, a possibilidade

de criar fracturas no interior do PS e,

“naturalmente”, diminuir a “segurança”

do seu actual líder, António José

Seguro;

-O CDS-PP?... Não!

Quem tanto se enervou no passado

com as pretensas pressões do poder

político sobre o canal público de tele-

visão, só pode estar a “brincar” quando

requer a presença da direcção da RTP

na Assembleia da República para justi-

ficar os critérios editoriais (tidos como

independentes...), que a levaram a con-

vidar Sócrates como comentador;

-Os cidadãos?...Não!

No meio de tantos (prós e contras)

comentadores televisivos, mais um e,

nomeadamente, aquele que foi culpabi-

lizado pela actual situação em que nos

encontramos, só pode vir a esclarecer o

seu papel, naquilo que fez de bem e de

mal e ajudar os cidadãos a terem con-

ciência do que se deve, ou não deve

fazer, por quem governa os nossos des-

tinos;

-A comunidade política em geral e

Cavaco Silva em

particular?...Bom,...neste caso já tenho

algumas dúvidas!...

No marasmo político em que temos

vivido, ter Sócrates semanalmente em

casa, com o seu estilo de “animal políti-

co”, detentor de uma oralidade desinibi-

da, escorreita, perceptível a toda a gente

e conhecedor dos dossiers nacionais e

internacionais, vai ser uma verdadeira

“pedra no charco”, goste-se ou não!..

Duvido que a sua intenção imediata

seja uma reentrada na política portugue-

sa. Ainda está muito fresca na memória,

a sua saída intempestiva da política por-

tuguesa e, nomeadamente, na forma

como deixou o País (para já não falar do

seu partido), sem assumir ou desmentir

as culpas de que era acusado.

Por outro lado, não basta ter deixado

Portugal com muito menos desem-

prego, o PIB sete pontos acima daquilo

que hoje se verifica e o produto “per

capita” mil euros superior ao actual,

para justificar uma “entrada em

ombros”. Os eventuais erros, de que foi

e é acusado, podem ter gerado a actual

realidade! Situação que, só por si, justi-

fica a necessidade de uma avaliação

pública directa!

E, se bem que o seu perfil de líder

político seja incontestável, mesmo para

aqueles que o odeiam, tal só é uma real-

idade comparativa, face à pasmaceira e

incompetência das actuais lideranças,

ao descrédito em que todos têm caído e

ao amorfismo que se tentou criar nos

cidadãos, conduzindo-os a perdoar

todas as leviandades do actual Governo,

por falta de alternativas. Com Sócrates

semanalmente “vivo”, em casa dos

cidadãos, iremos assistir a um

“abanão”, dentro e fora dos partidos!

Algo que a nossa sociedade tanto

necessita!

Afinal a RTP, objecto ou não de

alguma sugestão maquiavélica (...) que

poderá revelar-se um “tiro no pé”,

acaba de realizar um verdadeiro serviço

público e um forte estímulo à sua debil-

itada audiência !
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O
s Romeiros da Quaresma

são um caso único na

etnografia açoriana. 

Os romeiros pertencem a todos os nossos

povoadores e são a mais profunda e duradoira

afirmação da alma religiosa do povo da

minha ilha, de S. Miguel. 

Compreende-se que os homens que se

isolaram nesta ilha, sentindo a pequenez da

terra firme e perante a imensidade do mar,

que por toda a parte a limita, encontrassem na

própria solidão da sua existência uma pre-

sença mais imperiosa e sensível. Refiro-me

ao pensamento de Deus, que se desenvolveu

quando esta terra, fecunda como poucas,

decidiu agitar-se em convulsões incessantes.

São imagens difíceis de apagar da memória

se nos lembrarmos das calamidades públicas

causadas pelos terramotos e erupções vul-

cânicas ocorridas em outubro de 1522 e

Junho de 1563, que arrasaram Vila Franca do

Campo e prejudicaram gravemente a Ribeira

Grande. Então o homem reduzido à sua mis-

era condição humana perante o domínio das

forças da natureza, ergueu irresistivelmente

os olhos para o céu e murmurou uma súplica.

O clamor das ave-marias dos romeiros é hoje

em dia o eco dessa súplica, que perdurou

numa melodia que só por si vai até onde as

palavras não podem chegar.

Durante as sete semanas da Quaresma ou

seja entre as Cinzas e a Pascoa, grupos com-

postos apenas por homens de todas as idades

percorrem a ilha de S. Miguel, cantando ave-

marias em austera penitencia, que só uma fé

vigorosa é capaz de suportar. Comem pão e

bebem água, a não ser que alguém lhes ofer-

eça outro alimento. Rezam constantemente

desde manha muito cedo até passaram pelo

sono na casa de alguém que os convidou a

dormirem em sua casa. Na manha seguinte,

com o corpo mais revigorado e a chama da fé

que nunca se apaga continuam a jornada. Vão

sempre numa marcha forçada por atalhos,

desfiladeiros e grotas, sem nada que lhes

detenha o passo, nem o nevoeiro denso, nem

as chuvas grossas, os romeiros seguem deter-

minados a promessa que fizeram a Deus. As

únicas pausas dão-se a rezar quando chegam

em frente às Igrejas. 

Vestem de estamenha um lenço de cor

vistoso atado ao pescoço, um xaile negro ao

ombro para se abrigarem do mau tempo que

possa fazer, e levam o farnel às costas, trans-

portando os alimentos para a viagem. Numa

das mãos está o bordão comprido e redondo

e na outra mão vai o rosário com o respetivo

crucifixo junto ao peito. Os fins das romarias

são fazer penitência pelos pecados próprios e

alheios e suplicar as bênçãos de Deus para as

Terras dos Açores, para Portugal inteiro e

todo o mundo. Eles rezam, primeiramente, às

suas preces na igreja ou ermida do lugar,

pedindo pela população, pela paz no Mundo

e na família, pelos doentes e idosos, pelas cri-

anças e jovens – e também, entre outras

petições, para que Nossa Senhora os livre dos

abalos de terra, da fome, da peste, da guerra e

de mortes repentinas.

Os nossos romeiros de Montreal e

arredores largam este ano da Igreja de Santa

Cruz em Montreal em direção à igreja de

Nossa Senhora de Fátima em Laval percor-

rendo assim este longo caminho a pé. Muita

coragem e forças a todos estes homens de fé.

Natércia Rodrigues 
(Montreal)

Os Caminheiros da Fé
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Páscoa! 
Para quem?

OPINIÃO

M
ais uma folha

de papel, amar-

rotada e atirada

para o cesto dos papéis,

que foi parar ao chão por

este estar cheio. Olhei a

bola de papel e pensei:

por que razão foi parar

ao chão? Na verdade o

cesto estava cheio, mas

ainda havia lugar para

ela. Talvez tivesse algo

importante e, por isso,

não fora parar ao mesmo

sítio das outras.

Levantei-me da cadeira, onde

estava sentada tentando escrever

algo, peguei a bola de papel

achando que não fora por coin-

cidência que foi parar ao chão e,

coloquei-a, junto ao caderno da

mesma forma que a levantei.

Como nada conseguia terminar,

resolvi dar uma volta pela casa.

Devagar, de quarto em quarto,

andava como se fosse um autóma-

to, olhando para tudo mas nada

enxergando. Sentei-me no sofá da

sala. Não sei como ou porquê

liguei a televisão (embora não

seja o meu passatempo favorito) e

deparei com a montra de uma

pastelaria, onde os coelhos e os

ovos de chocolate eram com

abundância e, então, recordei que

era Páscoa. Uma época do ano

que já foi linda para mim, mas

que, hoje, infelizmente, já perdeu

o sentido que lhe atribuía.

Um após outro, passei todos os

canais ouvindo sempre idênticos

cânticos de Páscoa, mas com ima-

gens diferentes. Alguns

mostravam crianças felizes

comendo as amêndoas e os coel-

hos feitos de açúcar e chocolate.

Noutras, as famílias abastadas,

sentadas em mesas recheadas com

os mais variados alimentos, petis-

cos, bons vinhos, folares, enfim,

tudo o que é de hábito na tradição

Pascal. Noutras ainda, grupos

cantando e festejando a ressur-

reição de Jesus e agradecendo ao

Pai as coisas boas que Ele lhes

dera.

Contudo, infelizmente, havia

canais que mostravam imagens de

outras partes do mundo e eram

diferentes. Pareciam-me aban-

donadas pelo Pai: os homens

lutavam, as mulheres gritavam

apavoradas, os velhos, de sem-

blante triste, não o faziam porque

já não tinham forças e as crianças

morriam à fome. Porém, eu já

nada disto via. Pensava no porquê

da Páscoa ser apenas para os

ricos. Pensava em Deus, o Pai de

todos nós. Pensava, como é pos-

sível Ele dar tanto a um filho e a

outro deixá-lo morrer de fome?

Com as lágrimas nos olhos voltei

à minha secretária pensando onde

estava a moral da humanidade.

Daqueles que usam o nome de

Deus para fazer negócio, nos que

falam, ou escrevem sobre Ele

mostrando ao Mundo serem pes-

soas boas, tentando assim escon-

der os demónios que são, nos que

cantão ou recitam poemas unica-

mente para serem vistos e sen-

tirem-se no pedestal como se as

pessoas não os conhecessem, e

assim por ai adiante. Ainda com o

olhar turvo pelas lágrimas,

deparei com a bola de papel e

abri-a para ver o que lá estava

escrito e li: Páscoa! Páscoa? Mas,

Páscoa para quem? - Perguntei-

me.

Candeias Leal

candeias@candeiasleal.com

Relacionamento 
económico entre 
Portugal e o Canadá

D
e acordo com dados divulgados pelo

Instituto Nacional de Estatística, em

2012 Portugal exportou para o Canadá

produtos no valor total de 184,4 milhões de

euros (-10% que em 2011).

Importou produtos canadianos no montante de 145.8 mil-

hões de euros (-33,5% que em 2011), pelo que se verificou

um saldo positivo nas trocas comerciais. 

O Canadá é o 30º cliente de Portugal e o seu 41º fornece-

dor. Produtos alimentares, incluindo vinhos (25%), matérias

têxteis (14,4%) e metais comuns (13%), constituem os pro-

dutos portugueses mais vendidos neste mercado. Portugal

importou do Canadá sobretudo produtos agrícolas (44,4%),

combustíveis minerais (21,7%) e produtos químicos (12,7%).

No campo dos serviços, o relacionamento bilateral foi

também favorável a Portugal que exportou para o Canadá

183,5 milhões de euros e importou 83,5. Neste campo o

Canadá é o 16º cliente de Portugal e o seu 14º fornecedor. 

O investimento direto canadiano no nosso País ascendeu

a 127 milhões de euros (-15% que em 2011) tendo o por-

tuguês no Canadá atingido 11.5 milhões de euros (- 18%). 

No setor do turismo de registar que as receitas prove-

nientes das visitas de turistas originários do Canadá ao nosso

País, apresentaram um importante crescimento de 18,7% face

a 2011, atingindo o valor de 135.1 milhões de euros.

Vamos todos contribuir para um aumento da nossa pre-

sença no Canadá consumindo mais produtos portugueses.

Divulguemos ainda mais o nosso país visitando-o em férias

e/ou em negócios. Venda Portugal aos seus amigos canadi-

anos.
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IMIGRAÇÃO

PETER FERREIRA
Consultor de Imigração 
e Trustee Escolar

Metropolis... 
E a Emigração!

N
o início deste mês teve lugar em

Otava a décima quinta conferen-

cia Metropolis, que juntou um

grande número de pessoas envolvidas no

campo de imigração, incluindo académi-

cos, investigadores, e trabalhadores de

agências de assistência a imigrantes. 

Durante três dias as apresentações e debates con-

centraram-se nas mudanças dramáticas que estão a ser

feitas ao sistema de imigração canadiano.

Para além das mudanças que afetam os trabal-

hadores temporários e de que muito aqui escreverei

nos próximos anos, também o programa Federal de tra-

balhadores qualificados vai sofrer alterações signifi-

cantes a partir do mês de maio.

Uma das mais apregoadas modificações será a

importância adicional que passará a ser dada à fluência

nas duas línguas oficiais do Canadá. Os requerentes

receberão pontos adicionais, não só por falarem bem

inglês ou francês, mas também pela adaptabilidade dos

cônjuges e ainda mais pontos se tiverem experiencia

canadiana.

Candidatos jovens terão preferência sobre os mais

velhos, e a validação das suas credenciais terá de ser

apresentada juntamente com o requerimento de imi-

gração para o Canadá. Os requerentes que tiverem já

postos de emprego garantidos terão os seus processos

considerados antes de quaisquer outros.

Todas estas modificações visam escolher os imi-

grantes que mais facilmente se consigam integrar logo

que cheguem ao Canadá. Mas estas transformações

fecham as portas a muitos imigrantes de países que não

falem o inglês ou francês como é o caso de Portugal. 

Ainda por cima, os novos regulamentos exigem

que as credenciais sejam homologadas no país de

origem, por entidades aprovadas pelo governo canadi-

ano. Mas todas as universidades e associações de

profissionais no Canadá insistem em fazer a sua

própria análise das qualificações dos seus futuros estu-

dantes ou membros. Isto poderá conduzir a uma avali-

ação duplicada, primeiro no país de origem e depois

uma segunda avaliação aqui no Canadá. Para um imi-

grante a começar a vida num novo país, duas avali-

ações serão complicadas, tanto em termos de stress

pessoalmente sofrido como mesmo custos financeiros

que assim serão a dobrar.

Claro que as universidades e institutos canadianos

beneficiarão do novo influxo de imigrantes. Já aqui

escrevi sobre os milhões de dólares que são injetados

na economia canadiana pelos estudantes asiáticos vin-

dos da Coreia do Sul e da China que vêm estudar para

o Canadá.

Mas nem só de estudantes e intelectuais depende o

progresso do país. Também são necessárias as pessoas

que constroem e mantêm a infraestrutura e as cidades

canadianas. E o rumo que este governo está a dar à imi-

gração parece esquecer as necessidades desse setor da

economia.

E por estarmos na Sexta-feira Santa, quero termi-

nar aproveitando para desejar a todos os leitores uma

boa Páscoa. E para aqueles que não seguem as coisas

de natureza religiosa, que tenham uma boa primavera,

que teve inicio com o solstício do dia 20 de março.

Portugal teve a maior 
queda na carga fiscal 
sobre salários
Ainda assim, continua acima da média da OCDE

P
ortugal teve a maior queda na carga

fiscal sobre os salários no ano passa-

do, mas mesmo assim continua acima

da média da Organização para a

Cooperação e Desenvolvimento Económico

(OCDE), de acordo com os dados divulgados

esta terça-feira.

Os números revelam que a carga fiscal (que inclui o

IRS e as contribuições obrigatórias para a Segurança

Social) caiu em Portugal 1,3 pontos percentuais em 2012,

face a 2011, constituindo a maior descida no conjunto dos

34 países observados.

Segundo a OCDE, esta descida deveu-se à redução em

2012 dos impostos que incidiram sobre os salários, pela

não aplicação da sobretaxa extraordinária cobrada em

2011 de 3,5% e que representou, nesse ano, o corte de

50% do subsídio de Natal, adianta a Lusa.

No conjunto dos 34 países da OCDE, em 2012, regis-

tou-se uma carga fiscal sobre o trabalho de 35,6%, mais

0,1 pontos percentuais do que um ano antes, com Portugal

a fixar-se nos 36,7%.

Os dados preliminares antecipam a publicação de um

relatório final a publicar a 10 de maio.

A carga fiscal sobre os salários subiu no ano passado

em 19 países, desceu em 14 e manteve-se apenas no caso

do Chile.

Em Espanha, onde se observou o maior aumento em

2012, a carga fiscal média de um trabalhador solteiro e

sem filhos em Espanha aumentou 1,42 pontos percentuais

em 2012 devido a um aumento do IRS e passou a repre-

sentar 41,4% dos custos do trabalho.
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SINOPSE:

Género: Ação

Atuação: Robert Redford, Shia LaBeouf, Nick Nolte, Brit
Marling

Direcção: Robert Redford

The Company You Keep

Jim Grant (Robert Redford) é um advogado especialista em
direitos humanos, que acaba tendo sua verdadeira identidade - a
de um ativista procurado por assassinato nos anos 70 - descober-
ta pelo jornalista Ben Shepard

Filme da semana:Agenda Comunitária
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Amor da Pátria Community Centre – 1136
College St – Tel. 416-535-2696
6 de abril: Baile da Noite Regional – Tony Silveira
Band
27 de abril: Baile do Sócio – The Ritz Musical
Group
Para mais informações e reservas, contactar a Sra.
Goulart: 905-274-9488 ou 416-782-1087. 

Casa do Alentejo - 1130 Dupont St. – Tel. 416-
537-7766 ou 416-537-0574.
Março 
Sexta-Feira, dia 29 – 19:00-10:30 (com receção
19:00) – Galeria Alberto de Castro – entrada gra-
tuita
Inauguração da exposição “RAÍZES” da autoria
da jovem e muito talentosa artista/pintora
angolana YARA VASCONCELOS - Exposição
patente até ao dia 3 de Abril
Sábado, dia 30 – 18:30 – Salão Nobre
“Danças da Pascoa à moda da Ilha Terceira” –
Realização da “1ª Irmandade do Divino Espírito
Santo de Santo Antonio” – Uma tradição na Casa
do Alentejo

Abril
Sexta-Feira, dia 5 – 19:00 – 21:00 – Salão Azul
“Mariscada – Arroz de Marisco” – O já habitual
encontro das de todas as primeiras Sextas-feiras de
cada mês 
Sexta-Feira, dia 12 – 18:30 – Galeria Alberto de
Castro – entrada gratuita
Encontro literário e colóquio com a escritora
Margarida Fonseca Costa
Uma iniciativa apresentada pela Coordenação de
Ensino Portugues no Canada, Instituto Camões e
Casa do Alentejo
Dias 13 e 14 – Salão Nobre (mais detalhes a serem
futuramente divulgados) - entrada gratuita
“1° FESTIVAL PORTUGUÊS DE TEATRO
AMADOR NO CANADA”
Com a participação já garantida do Grupo de
Teatro “O Projecto” e dos Grupos de Teatro do
Abrigo e Brazil Teatro
Quarta-Feira, dia 17 – 18:30 – Galeria Alberto de
Castro – entrada gratuita
Segunda sessão do “CICLO DE CINEMA POR-
TUGAL/BRAZIL” 
Apresentação do filme/drama português “O
ULTIMO VOO DO FLAMINGO” escrito e
dirigido por Joao Ribeiro e Gonçalo Galvão Teles.
Um evento organizado pelo Consulado Geral de
Portugal, Instituto Camões, Consulado Geral do
Brazil e com a cooperação da Casa do Alentejo em
Toronto 
Dias, 19, 20 e 21 – Salão Nobre 
“THE 3rd ANNUAL BRAZILIAN BEAT
CANADA DANCE CONGRESS” – Sala alugada
Evento catalogado pela organização como a maior
celebração de dança brasileira no Canada
Quinta-Feira, dia 25 – 19:30 – Salão Azul
CELEBRAÇÕES DA REVOLUÇÃO DO 25 DE
ABRIL – “A REVOLUÇÃO DOS CRAVOS”
Jantar celebrativo. Diversas intervenções alusivas
à efeméride. Música de intervenção por Helder
Pereira e sua banda. Cantares pelo Grupo Coral da
Casa do Alentejo e participação da Luso CanTuna 

Maio
Sexta-Feira, dia 3 – 19:00 – 21:00 – Salão Azul
“Mariscada – Arroz de Marisco” – O já habitual
encontro das de todas as primeiras Sextas-feiras de
cada mês 
Sábado, dia 4 – 19:00 – Salão Nobre
“GALA/JANTAR ANUAL PRÓ-CANCER” –
Presença de Representantes da Canadian Cancer
Society – Variedades com a gentil participação de
diversos artistas da comunidade portuguesa
Terça-Feira, dia 7 – 18:00 – Galeria Alberto de
Castro - entrada gratuita
“DIA DA LÍNGUA E DA CULTURA NA CPLP” 
Momentos musicais por Nuno Cristo (Portugal e
Wagner Petrill (Brasil) – Entrega do 3° Premio
Literário da Coordenação do Ensino – Leitura de
textos portugueses pelo Nucleo de Leitura da Casa
do Alentejo – apresentação de duas curtas metra-
gens “A Boleia” (Portugal) e “Ilha das Flores”
(Brasil). Patrocínio do Instituto Camões,
Consulado Geral de Portugal, Consulado Geral do
Brasil
SEXTA-FEIRA, dia 10 – GALERIA ALBERTO
DE CASTRO – entrada gratuita
Tertúlia Literária do Emigrante  
SEXTA-FEIRA, dia 10 – Salão Azul – 19:30
horas 
Uma nova série de eventos na Casa do Alentejo
com, ou sem jantar – ”FADO VADIO” – O qual
virá a ter lugar no Salão Azul da Casa do Alentejo
todas as segundas Sextas-feiras de cada mês. Todo
SÃO BEM-VINDOS A CANTAR O FADO nes-
tas sessões de Fado na Casa do Alentejo
QUARTA-FEIRA, dia 15 – 19:00 – SALÃO
AZUL
“JANTAR E ESPETÁCULO CELEBRATIVO

DO DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA” 
DOMINGO, dia 19 – 13;00 -15:00 – Salão Azul e
Pátio
BBQ – PRIMEIRA “SARDINHADA DO ANO”
NO PÁTIO DA CASA DO ALENTEJO 
Sábado, dia 25 – 19:30 – Salão Nobre
“GRANDE GALA DO FADO” 
Com a presença vinda directamente de Portugal
para este espectáculo único de FILIPA CAR-
DOSO, CONSIDERADA A VOZ MAIS
CASTIÇA DA NOVA GERAÇÃO DO FADO E
AINDA O MUITOS APRECIADO FADISTA
LOCAL ANTÓNIO TABICO 
DOMINGO, dia 26 – 13;00 -15:00 – Salão Azul
ALMOÇO ESTILO ALENTEJANO
Dias 30, 31 e 1 – Salão Nobre (mais detalhes a
serem futuramente divulgados)
“FESTAS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DOS
MILAGRES”
Uma organização da Irmandade do Espírito Santo
do Emigrante 

CASA DOS POVEIROS – A comemorar o 23º
Aniversário
Almoço da Páscoa, domingo 31 de março, às
12.30, com o tradicional Beijar da Cruz. O almoço
será abrilhantado pelo Rancho Folclórico da Casa
dos Poveiros.
Para reservas e mais informações: 4163154598 ou
4167209371

CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS DE MIS-
SISSAUGA – Tel. 905-286-1311.
Sexta-feira Santa, 29 de março,  Rodízio de Peixe
e ensaio da dança.
Sábado, 30 de março, Baile da Páscoa, com o
Conjunto Tabu.
Cantorias ao desafio dias 6 e 7 de abril, façam as
vossas reservas com antecedência.
Sábado, 20 de abril, jantar de homenagem a
Horácio Domingos, recipiente do Prémio
Community Spirit Award.

Graciosa Community Centre of Toronto – 279
Dovercourt Rd. – 416-533-8367
33º Aniversário. 6 de Abril de 2013. 20 horas. Não
perca esta nossa festa do 30º Aniversário.

SPORT CLUBE ANGRENSE DE TORONTO –
1193 Bloor St. West – Tel. 416 537 1555
Sábado, 23 de março, às 19 horas: Jantar e Baile;
DJ Martins.
Sábado, 30 de março, às 19 horas; Baile da
Páscoa; DJ All Stars.

Casa Cultural de Vila do Conde leva a efeito o
almoço da Pascoa no Europa Catering, 1407
Dundas St.W. domingo às 13:00 horas, com
bênção Pascal. 
Para mais informações contactar: (905) 629-9179
ou (416) 558-9038

S. Mateus da Calheta em festa
Os amigos de S. Mateus de Toronto, vão estar em
festa no dia 13 de abril de 2013 no Ambiance
Banquet Hall sito no 501 da Alliance Ave. Entrada
pelas 19H00 seguindo-se jantar e espetáculo com
Mário Marinho, Ricardo Cidade, Sandra Silva,
João Carlos Silva e Paulo Avelar. Da Terceira;
Alberto Correia e Fábio Ourique. Música para
dançar com Five Star Productions. Prestar-se-á
homenagem a José Gaspar presidente da Junta da
Freguesia.

Sport Club Lusitânia – 1136 College St. – Tel.
416-532-3501 ou 416-603-1143 ou 905-272-
5207.
Sábado, 30 de março: Páscoa com as tradicionais
Danças Pascais.
Sábado, 14 de abril, 37º Aniversário com almoço,
procissão da Nossa Senhora das Graças e var-
iedades.
Sábado, 4 de Maio, Sopas do Espírito Santo.

Sport Clube Angrense de Toronto – 1195 Bloor St.
West – 416-537-1555
Sábado, 30 de março, Baile da Páscoa.
Sábado, 6 de abril, Noite Açoriana
Sábado, 13 de abril, Jantar e Baile.
Sábado, 20 de abril, Jantar e Baile.
Sábado, 27 de abril, Jantar e Baile.

O ARSENAL DO MINHO OF TORONTO
COMMUNITY CENTRE-1166 Dundas Street
West, Toronto, 
Dia 31 de março, na sua sede, com início á 1:00 p.
m., Almoço Pascal com o cabrito à maneira
Minhota, Pão-de-ló e todos os ingredientes associ-
ados a esta festividade.
Além do Compasso Pascal haverá música
dançante para todos os gostos e a atuação de uma
jovem Artista Comunitária.
Para marcações: (416)532-2328 ou (647)888-
4616.
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Por Paulo Cardoso

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Capricórnio 22/12 a 20/01

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

VIRGEM 23/08 A 22/09

GÉMEOS 21/05 A 20/06

CARNEIRO21/03 A 20/04

AQUARIUS 21/01 A 19/02

PEIXES 20/02 A 20/03

HORÓSCOPO

BALANÇA 23/09 A 22/10

CARANGUEJO 1/06 A 20/07

Nesta fase, vai estar mais sensível a aspectos ou situações exteriores,
principalmente a assuntos relacionados com o estrangeiro. Aproveite para
viajar pois a sua curiosidade estará mais aguçada podendo desta maneira
tirar ilações mais enriquecedoras ao nível do conhecimento, experiências
e estudos comparativos. Não se esforce com detalhes e tente aproveitar a
sua visão global da vida. 

Aproveite estes dias para mudar a sua rotina quotidiana e para desenvol-
ver novas actividades. Intuição e novas ideias vão ajudá-lo a atingir mais
facilmente os seus objectivos. Nesta altura a sua relação com os outros
tanto a nível de trabalho como de amizade é benéfica para si. Faça exer-
cício físico para se descontrair. 

Sente-se com grande capacidade de iniciativa e com grande desejo de
começar coisas novas. Sente-se atraído por tudo o que envolva con-
quista, luta ou mesmo algum risco. Poderá surgir uma paixão repenti-
na por uma pessoa ou por uma situação. Se canalizar essa energia
para o campo profissional poderá obter bons resultados. 

Encontra-se num período de grande criatividade intelectual, benéfico para
apresentar uma ideia ou um projecto inovador. Lembre-se, contudo, que
mais vale tentar persuadir os outros através de um bom argumento do que
impor-lhes um ponto de vista. Evitará conflitos e conseguirá mais facil-
mente levar a sua avante. 

Grande necessidade de alargar os horizontes através do diálogo e
troca de impressões. O seu poder de argumentação encontra-se
muito desenvolvido. Não fique só e procure a companhia de alguém
que o estimule intelectualmente e lhe traga novas e diferentes pers-
pectivas de vida. Momentos únicos de amor poderão ser vividos.

É o momento oportuno para analisar as suas atitudes em relação a um
grupo em que se encontra inserido e para perceber se os objectivos
daquele são realmente os seus. Em todo o caso, os contactos sociais
assumirão especial importância. Sentirá grande necessidade de manter
conversas profundas com os seus amigos. 

Esta é uma época de grande agilidade mental. Todas as actividades lúdicas
que lhe exijam raciocínio ou esforço intelectual poderão trazer-lhe especial
prazer, bem como recursos que lhe poderão ser úteis no futuro. É a altura
ideal para se dedicar ao lazer. Procure deixar os trabalhos de rotina para outra
altura.

Durante este período poderá sentir que a sua actividade quotidiana se
intensifica. O seu poder de comunicação e de expressão também está
incrementado. É uma boa altura para estabelecer contactos (cartas, tele-
fonemas, etc.), fazer pequenas viagens ou conversar com as pessoas com
que lida habitualmente. 

É uma época propícia à sua afirmação pessoal e criativa, o que lhe trará gran-
de satisfação. Uma paixão forte poderá surgir nesta altura e a sexualidade
poderá ser vivida de forma muito intensa. Escoe o excesso de energia prati-
cando desporto ou participando em actividades lúdicas. Procure envolver nelas
os seus filhos. 

Este período envolve algum risco de conflito em termos de relacionamen-
to com as pessoas com quem trabalha ou que lhe estão mais próximas,
inclusive o cônjuge. Uma tensão ou desconforto poderão surgir devido a
uma simples divergência de opiniões. Tenha cautela com todos os assun-
tos que envolvam a lei ou a justiça. 

Devido ao facto de a sua energia mental estar elevada, este é um bom
momento para desenvolver trabalhos intelectuais. Comunicará o que pensa
de maneira frontal, determinada, argumentando de forma convincente. Não
deverá querer impor aos outros de forma egoísta as suas ideias e opiniões. 

Ao longo deste período aproveite para exercer a sua opinião em relação aos
outros. Estará também vulnerável para dar mais de si mesmo ao próximo. Em
torno de si, todos sentirão a sua autenticidade. Aproveite também para se auto-
analisar com honestidade e sentirá que a sua mente estará mais aberta para
trabalhos mais úteis. 
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2 postas grandes de bacalhau demolhado
2 cebolas
4 dentes de alho
... 2 folhas de louro
gindungo
azeite
1/2 pimento verde
1/2 pimento vermelho
pão ralado
batatas para assar

PALAVRAS CRUZADAS

Horizontais

3. Ocultismo tradicional dos israelitas.
4. Ato ou efeito de abduzir.
5. Embarcação de fundo chato, para transporte de
passageiros e cargas, sobre pequenas extensões
de água.
6. Ação de bater com cacete; pancada de cacete.
7. Com forma de cratera.
11. Cobrir para conservar o calor.
12. Linha imaginária que divide a Terra em
Hemisfério Norte e Sul.
14. Abreviatura de Cidade Industrial de Curitiba.
17. Colocador de balizas.
18. Vulgar, trivial, comum.

Verticais
1. Ação de abrir, aberta, fenda, buraco, orifício, furo.
2. Antro, cova, furna, esconderijo.
5. Comprido e delgado como uma varinha.
8. Nome do continente gelado que fica no hemis-
fério sul.
9. Propriedade dos corpos sólidos de retomarem
sua primitiva forma.
10. Nome que se dá no Brasil a vários peixes da
família dos Serranídeos, que se assemelham às
garoupas.
12. Especialista em ecologia; ecólogo.
13. Dar semelhança de boneca; Enfeitar-se como
boneca.
15. Que abaliza.
16. Cova feita nos terrenos pantanosos para juntar
água.

Sudoku 

Caça Palavras

O objetivo do jogo é a colocação de números de 1 a 9 em cada uma das células vazias numa

grade de 9×9, constituída por 3×3 subgrades chamadas regiões. O quebra-cabeça contém

algumas pistas iniciais. Cada coluna, linha e região só pode ter um número de cada um dos

1 a 9. Resolver o problema requer apenas raciocínio lógico e algum tempo.

500gr de Farinha
100gr de Manteiga
100gr de Açúcar
2,5dl de Leite
4 Ovos + 1 Gema
15gr de Fermento de padeiro
q.b. Canela, Sal e Erva-doce.

Levede o fermento de padeiro num pouco de
leite morno, 4 colheres de farinha e 1 de açú-
car, durante cerca de 30 minutos.

Amasse agora o resto da farinha com 2 ovos
e o resto do açúcar e do leite.
Junte a manteiga, o sal, a erva-doce e a
canela (cerca de 1 colher de café de cada).
Misture tudo bem, acrescentando o fermento

já levedado. Continue a amassar até a massa
se desprender das mãos. Molde então uma
bola, que achatará um pouco, coloque sobre
ela os outros 2 ovos, já cozidos, e prenda-os
com uma grelha feita com tirinhas da mesma
massa. Pincele com a gema de ovo e leve a
forno bem quente

Ingredientes:

Folar da Páscoa

Preparo

Solução

DEPURATIVO
ESCARPADO

HEMORROIDÁRIO
INCIRCUNCISO
MACUMBEIRO

MAGRELO
MALÁSIO

MANGA-LARGA
MELOMANÍACO
MORFINÔMANO

MOTOQUEIRO
MULTIMILIONÁRIO

PECHINCHEIRO
PINGUÇO

SUBVERSIVO 

Culinária

Coloque as cebolas às rodelas e o alho picado
numa assadeira. Junte as folhas de louro, o gin-
dungo, os pimentos cortados e regue com o
azeite.
Corte as batatas para assar e junte na assadeira,
envolvendo com os ingredientes anteriores.
Disponha as postas do bacalhau por cima da
mistura anterior com a pele virada para cima.

Deite um pouco mais de azeite sobre as postas
e polvilhe-as com pão ralado.
Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC cerca de
40 minutos ou até estar assado.

Deliciem-se... e bom apetite!
Prato para 2 pessoas

Ingredientes:

Bacalhau à Maria Teresa

Preparo

lena--rodrigues@live.com.pt
Por Helena Rodrigues
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