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Angariação de Fundos

foi um Sucesso

Primeiro festival de fado de
Nova Iorque com Gisela João

N

ova Iorque acolhe o primeiro festival de fado
da cidade, de 24 a 26 de fevereiro, que contará
com um concerto de Gisela João, uma atuação do
duo Beatbombers, a exibição de um filme, uma palestra e uma exposição. Continuação na página 15
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Primeiro

como farsa e
depois como tragédia
ridícula
Ricardo Araújo Pereira

T

rump detinha uma universidade fraudulenta;
Sócrates licenciou-se um domingo. Trump foi escutado a
ser desagradável com mulheres; Sócrates também.
É um dos momentos mais famosos do filme Duck
Soup: Chico Marx desmente que determinado
acontecimento tenha ocorrido. Uma senhora diz:
“Mas eu vi com os meus próprios olhos…” Chico
pergunta: “Bem, em quem é que vai acreditar: em
mim ou nos seus próprios olhos?” Um outro Marx
disse que a história se repete, primeiro como tragédia e depois como farsa. No entanto, ao que parece, as coisas acontecem pela ordem inversa. Esta
semana, o porta-voz da Casa Branca afirmou que
a tomada de posse de Donald Trump tinha tido a
maior assistência de sempre. Colocado perante um
conjunto de documentos, números oficiais, fotografias e testemunhos oculares que o contradiziam,
não disse, mas podia ter dito: “Sim, mas em quem é
que vão acreditar: em mim ou nos vossos próprios
olhos?” Começa a ficar claro que Trump vai ser
o melhor presidente do mundo, sobretudo porque
tem o seu próprio mundo. São boas notícias para
quem temia que ele pudesse dar cabo do planeta:
afinal, ele vive noutro. O nosso, em princípio, está
fora do seu alcance. Para um português, há qualquer coisa de estranhamente familiar num chefe de

governo colérico, que suspeita de conspirações da
comunicação social e é extremamente sensível às
críticas. Trump e Sócrates têm, aliás, mais em comum do que parece. Ninguém sabe quanto dinheiro têm ao certo, uma vez que são ambos relutantes
quanto a revelar o seu historial financeiro, mas
suspeita-se que sejam ambos milionários. Trump
irrita-se quando Meryl Streep o critica e Alec Baldwin o imita; Sócrates processava colunistas que o
comparavam a Cicciolina. Trump considera que a
CNN é um canal de notícias falsas, que é a versão
americana da frase “o Jornal de Sexta é um telejornal travestido.” Um e outro gostam de mandar
bocas aos adversários na internet, embora Sócrates
o faça por interpostos bloggers. Tanto o presidente americano como Sócrates beneficiaram de empréstimos avultados, embora o pai de Trump não
tenha sido tão generoso com o filho como Carlos
Santos Silva foi com o amigo. Trump detinha uma
universidade fraudulenta; Sócrates licenciou-se a
um domingo. Trump foi escutado a ser desagradável com mulheres; Sócrates também. São quase
almas gémeas. Numa carta a Pope, Jonathan Swift
escreveu que, ao contrário do que se costuma pensar, a vida não é uma farsa. É uma tragédia ridícula, que é o pior tipo de composição. Se a tragédia
dos americanos for tão ridícula como a nossa, a
Sorbonne que se vá preparando para receber mais
um aluno ilustre.
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Os

povos não querem ser uma
estação de serviço
certificados pelos outros países

A

o longo dos séculos o cidadão em nome do bem comum, no convívio e no diálogo com outras terras e com outras gentes aprenderam que a terra é uma só mas que o mundo é vasto e vário e que
as diferenças em cujo respeito fomos crescendo não têm de ser combatidas antes devem ser harmonizadas.
Mas pode a liberdade e a igualdade por si sós conduzir a sociedades
estáveis, capazes de proporcionar a felicidade humana, ou antes pelo
contrário estamos a caminhar regressivamente para o caos entre os cidadãos? Não é fácil fazer previsões. A nova ordem mundial, política económica e social está longe de ser desenhada. As sociedades capitalistas
liberais emergem como produtos naturais de forças impulsionadoras do
desenvolvimento tecnológico e por isso apresentam-se hoje como modelo quase único a ser adoptado por toda a humanidade.
Entretanto o mercado está cada vez mais ávido na tentação de dominar
o processo de vida e alterar a sua harmonia o que se torna cada vez mais
difícil e complexo em sociedades culturalmente díspares e algumas delas
com preocupações básicas e simples. O cidadão revolta-se e não aceita
o fim da evolução natural da pessoa humana no seu espaço. Por isso vai
procurar caminhos cada vez mais à margem do poder... Como a emigração clandestina, fugir da pobreza, da guerra e com a vida em perigo não
vai haver nunca fronteiras que resitam.
Entretanto na agricultura, na indústria, nos serviços e até em casas
particulares bem cotadas no mercado se joga com esta marca de trabalho
barato clandestino... Todos sabem e todos fecham os olhos a estes desafios criativos sem fim... É um encontro de povos, culturas e civilizações,
que apesar de tudo faz muitas famílias felizes.
«Os portugueses já foram em outros tempos bons dominadores dos
caminhos clandestinos, mares e das misteriosas fronteiras, fechados nos
seus medos, rasgaram os horizontes de um mundo fechado... Homens
com mãos calejadas, plenos de confiança, na capacidade de saber e da
vontade em construir uma vida melhor para as suas famílias e um desafio
para muitos de viver em liberdade».
O cidadão ao participar nos desafios mundiais pode com clarividência
fortalecer os laços entre Estados e compatibilizar os interesses da ciência
e tecnologia para a resolução dos problemas mundiais que vão desde a
fome à massificação disforme dos meios urbanos. A ciência e a tecnologia perante as consequências a que deu origem no passado, não pode
viver sem alma. A educação é a chave-mestra. A saúde o bem que não
pode esconder-se do cidadão. A inter-relação com a cultura e porque não
a religião, determinará um espaço de humanização. São luzes seguras
dum progresso que respeite a ética e a moral ao serviço de nobres ideais,
que vivem mais perto do que julgamos.
Os povos não querem ser apenas uma estação de serviços certificados
pelos outros, mas também parceiros de um desenvolvimento tecnológico-cultural e admitir caminhos diferentes para acabar com o choque de
civilizações.

O
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perigo francês
jorge correia
jcorreia@avozdeportugal.com

V

ivemos tempos de entretenimento
mesclados com assuntos sérios: se os conflitos
terroristas no médio oriente e no resto do
mundo prosseguem nefastos tal cancro na
sociedade, novos cancros proliferam mascarados de salvadores da Humanidade.
Brotam aqui e ali, com formas milagrosas,
mas muitas vezes criminosas, de resolver os
problemas da Humanidade. Massas populares, aturdidas neste remoinho de informação
e contrainformação, apegam-se às simpatias
naturais que nutrem por um ou outro candidato sem pesarem as consequências gravosas
de erradas escolhas democráticas. Neste turbilhão, vê-se de uma forma impressionante
populações movimentarem-se para escolhas
limitadoras da sua própria liberdade apenas
para conservarem o status quo de seus interesses presentes, em detrimento de lutas libertadoras que ocorreram não há pouco tempo.
Enquanto nos distraímos com o circo Trump,
um novo perigo desponta no horizonte, do outro lado do Atlântico: as eleições francesas. Já
muitos se aperceberam disso, mas o assunto
curiosamente só vai sendo traçado ao de leve
pelos media. Será por medo de beneficiarem a
ascensão da extrema direita? Depois do escândalo Fillon, consistindo no facto de a sua esposa ter recebido avultados pagamentos como
sua própria assistente quando aparentemente
nunca lá apareceu, dificilmente este candidato
levantará a bandeira da vitória. E porquê, pergunta o amigo leitor, se por exemplo Trump
passou por situações vergonhosas e ainda assim ganhou as eleições nos EUA? Simplesmente porque ele representa uma direita moderada, ou capaz de ser moderada. O centrismo,
ou a moderação se preferirem, está em crise
e quem vota faz as suas escolhas numa forma

extremada à semelhança do desesperado que
faz todos os disparates para se curar, mesmo
os menos razoáveis.
A esquerda francesa depois de Hollande também se arrasta tal qual um indivíduo moribundo se arrasta sem forças, mas mais importante,
sem espírito para enfrentar as necessidades
políticas dos seus eleitores. Emmanuel Macron surge como independente na esquerda
francesa, com o seu movimento “En Marche!”.
Antigo ministro do governo socialista, rompeu
com as estruturas atuais do partido criando este
movimento através do qual pretende dar um
novo rumo à França, mas lá está, de forma progressiva mas moderada. Será suficiente para o
eleitorado francês? Benoît Hamon surge como
o candidato mais próximo do sistema, depois
da derrota de Manuel Valls, atual primeiro ministro francês. Assim, Marine Le Pen surge
com uma das mais elevadas probabilidades de
se ver eleita, de levar a Frente Nacional ao poder pela primeira vez.
Muito provavelmente seria o fim da Europa
(União Europeia), um retorno aos nacionalismos protecionistas, limitadores da liberdade
e do progresso. O eleitorado está farto, é certo, e junto com a ignorância e o medo generalizados agiganta-se a probabilidade de mais
um “tiro no pé” eleitoral, com consequências
locais (França), regionais (União Europeia, à
qual Portugal pertence) e mundiais.

Dia

Agenda comunitária

dos namorados

Dia dos namorados, “saint-valentin”, no Clube Oriental
sábado, dia 11 de fevereiro pelas 19h ementa com uma
entrada, sopa, salada, prato principal perna de borrego
no forno à moda do chef Silva, sobremesa e café. A animação desta noite é Jeff Gouveia. Esperamos por vós.
Para mais informações: 514-342-4373.

Festa

do

Carnaval

A comissão de festas de São Pedro organiza sábado dia
11 de fevereiro 19h festa do Carnaval na Associação portuguesa de Ste-Thérèse com jantar/dançante com a participação do DJ Tony Resendes. Para mais informações
contactar a Associação 450-435-0301, Humberto Soares
514-826-0851, Andrea Vieira 450-543-1618.

Matança

do porco

A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua
festa tradicional da matança do porco que vai se realizar
no dia 18 de fevereiro de 2017 pelas 19h na sua sede.
A noite será animada pelo Jimmy Faria. Para mais informações ou reservas: Sandra: 514-758-9651 ou Wilson
514-826-2291.

Peça

de

Teatro

O Culto do Senhor Santo Cristo dos Milagres com a vida
de Madre Teresa da Anunciada. Da autoria de Emanuel
Martins e organizada pela Casa dos Açores do Quebeque. Sábado, 6 de maio de 2017, às 19h30 no salão da
igreja Nossa Senhora de Fátima em Laval, Chomedey.
Bilhete de entrada, 15 Peças.
Para aquisição de bilhetes contate:
Secretaria N.S.F. Laval # 450-687-4035
Emanuel Martins 514-266-2756
Manuel Antonio Pereira 450-442-3675
Haverá um sorteio de três prémios: 1-Viagem para uma
pessoa de Toronto-Ponta Delgada, oferta de Azores Airlines; 2-Conjuntos de Malas de Viagem, oferta de Voyage
Vasco Chomedey; 3-Pintura, oferta de Candie Martins.

Dia Das Amigas

Venham divertir-se, celebra o Dia das Amigas, convide
as suas amigas venha fazer novas amizades vai ver que
vai gostar $29.95 por pessoa boa comida escolha de
carne ou peixe, sopa ou salada, sobremesa e café, boa
música ao vivo com o artista Eddy Sousa e DJ Machado, dança e surpresas, muita folia, não esqueca a sua
anedota. Os homens são bem-vindos mas não vão estar junto com as mulheres, vão estar com os amigos na
sala do lado. Por favor confirmar com a Francisca Reis
514-983-7837, quantas amigas vai estar presente. Deve
reservar antesantes do dia 9 de fevereiro ou telefonar
diretamente para o Restaurante.
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O Grande Mestre

4ª-feira 8 de fevereiro
6:30 Bom Dia Portugal
8:59 Sociedade Civil
10:00 Portugal e do mundo!
A Praça
12:14 A Minha Mãe Cozinha
Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Jornal da Tarde
14:06 O Sábio
14:47 Menina e Moça
Bem-vindos a Beirais
15:34 Rebocadores / João Lagarto
Cuidado com a Língua!
15:48 Agora Nós
18:00 Portugal em Direto
19:08 O Preço Certo
19:59 Telejornal
21:00 Hora dos Portugueses
21:14 Palavra aos Diretores
21:48 Nem Tudo é o Que Parece!
Sim, Chef
22:17 Brainstorm
23:01 A Essência
23:17 Janela Indiscreta com
Mário Augusto!
23:46 Um programa de ideias
e oportunidades na RTP3
Ideias & Companhias
0:00 24 Horas
1:00 Manchetes 3
1:31 Grande Entrevista
2:30 Notícias do Atlântico
3:32 Palavra aos Diretores
4:05 O Sábio
4:45 Portugal em Direto
5:47 Hora dos Portugueses
5:59 Manchetes 3
5ª-feira 9 de fevereiro
6:30 Bom Dia Portugal
8:59 Impostos
Sociedade Civil
10:00 A Praça
12:15 A Minha Mãe Cozinha

13:00
14:15
15:00
15:45
18:00
18:45
19:00
19:59
21:00
21:30
22:00
22:45
23:00
0:00
1:00
1:30
2:45
3:45
4:00
5:00
5:45
6:00

Melhor Que a Tua - Diários
Assim que a tarde começa
nós já temos para si as
notícias do dia
O Sábio
Palhaço a Quanto Obrigas
Bem-vindos a Beirais
Agora Nós
Portugal em Direto
Fatura da Sorte
O Preço Certo
A mais rigorosa seleção
de notícias
Hora dos Portugueses
Príncipes do Nada
Brainstorm
Cuidado com a Língua!
Grande Área
24 Horas
Manchetes 3
5 Para a Meia-Noite
Notícias do Atlântico
Arq 3
O Sábio
Portugal em Direto
Hora dos Portugueses
Manchetes 3

6ª-feira 10 de fevereiro
6:30 Bom Dia Portugal
8:59 Sociedade Civil
10:00 A Praça
12:15 A Minha Mãe Cozinha
Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Jornal da Tarde
14:15 O Sábio
15:00 A Fuga em Frente
Bem-vindos a Beirais
15:45 Agora Nós
18:00 Saiba tudo o que de mais
importante se passa pelo
país... Portugal em Direto
19:00 O Preço Certo
19:59 Telejornal

poema da semana

No

raiar do novíssimo dia
Felicidade
Em um instante
Em nanossegundos
Fluidos
Cristalinos
Velozes
Vorazes
Fugazes
Que desintegram em belas letras
Felicidade eviterna
Minha siberiana musa
É escutar
A tua arcangélica voz
A segredar-me
Em horas extremas
Impróprias
Inexatas
Ao pé-do-ouvido:
- Já não posso mais viver sem
A tua presença na minha vida!
Muito breve amanhecerá
Para nós dois
Sacrossanta ninfa dos bosques
Saudamos o novíssimo dia
No sacrário
No átrio
Das nossas vidas sintéticas
E de mãos das dadas
Sagramos o arrebol
Irmanados
Para todo o sempre
Samuel da Costa é poeta em Itajaí

JOSÉ DA CONCEIÇÃO
jconceicao@avozdeportugal.com

O

Mestre dos mestres
compreendeu como nenhum outro pensador da história a excelência da vida. Cada ser humano,
independentemente dos seus erros, era para
ele uma jóia única no palco da vida. Nós desistimos de quem nos decepciona; para ele,
ninguém era incorrigível. Todos teriam tantas
oportunidades quantas fossem necessárias.
Noutros capítulos, estudaremos que até o seu
traidor e os seus carrascos foram tratados com
uma gentileza ímpar. Mesmo sendo frustrado pelas pessoas, ele nunca desistiu delas.
Ele acreditava que valia a pena investir em cada
ser humano, ainda que a sociedade quisesse elimina-lo como lixo social. Por exemplo, naquela
época as prostitutas eram levadas a praça publica
e mortas. As vestes de cima eram rasgadas, os
seios ficavam à mostra e, sob clamores de compaixão inaudíveis, eram apedrejadas.
A cena era chocante. Como sempre na historia,
em particular nos dias de hoje, a violência atraía
grandes audiências. Gemidos de dor, traumas,
hematomas e hemorragias compunham a melo-

Fio

dia angustiante dessa pena capital. A sociedade
concorria para ver o episódio. Tentar defender
uma prostituta era loucura, era arriscar-se a sofrer o mesmo pesadelo. No entanto, para nossa
surpresa, Jesus tinha a coragem e o desprendimento de correr o risco de morrer por elas, mesmo que não as conhecesse. O Mestre da vida
conseguia encontrar ouro escondido na lama.
Muitas vezes, nem sequer protegemos aqueles
que amamos. Alguns pais não conseguem ver
a dor dos filhos estampada nos seus olhos. Só
percebem que estão doentes quando entram em
crise. Alguns professores não conseguem perceber que por trás da agressividade dos seus alunos
existe um grito de criança a pedir ajuda. Alguns
juízes julgam os réus sem levar em consideração
o sofrimento que motivou a acção. A justiça deve
ser cega para ser justa, mas nunca deveria deixar
de ter coração.
O território da emoção de Jesus era diferente.
Era irrigado com uma ternura e uma capacidade
de compreensão admiráveis. O amor controlava-o e tornava-o líder de si mesmo. Ele não mostrava a penas uma sensibilidade extraordinária para
compreender a dor e os sentimentos ocultos dos
outros, mas também revelava uma sólida habilidade para ser autor da sua história nos focos de
tensão.

de ternura, uma exposição familiar

são apresentadas no Centro de História de Montreal. A primeira é a história de Montreal, desde
da chegada dos franceses até hoje. A segunda
e 1 de Fevereiro a 7 de exposição é o Montreal criminal, com a máfia, a
Maio de 2017, o Cen- corrupção, o jogo ilegal e a prostituição, que foi
tro de História de Montreal forte nos princípios do último século.
apresenta uma exposição O Centro de História de Montreal está situado
sobre o laço de amizade e de amor que une
avós e os netos na comunidade portuguesa de
Montreal. A exposição foi realizada por Joaquina Pires e a sua equipa (Fernando Santos
e Francisco Peres), com familiares da nossa
comunidade.
A exposição permite aos netos apresentarem a
importância do avô ou da avó na sua vida e na
sua construção humana. Também está exposta,
através de testemunhos, a importância para os
avós de manter a cultura e as tradições com os
mais novos. Atualmente duas outras exposições
Miguel Félix
mfelix@avozdeportugal.com

D

no 335 place D’Youville, no Velho Montreal. O
preço é de 6$ para visitar as três exposições, 4$
para estudantes ou crianças dos 6 aos 17 anos
e 5$ para as pessoas com mais de 55 anos. As
famílias (1 adulto e 3 crianças ou 2 adultos e 2
crianças) vão pagar 15$. O museu está aberto
de quarta ao domingo, das 10h às 17h.
Não perca esta oportunidade de saír com
os seus netos para descobrirem a história de
Montreal, assim como conhecerem histórias
particulares da nossa comunidade.
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Matança do Porco a moda dos Açores
de Sarrabulho à moda do Minho no
Restaurante Estrela do Oceano
Francisca reis
freis@avozdeportugal.com

N

o domingo passado, no
Restaurante Estrela do
Oceano, foi servido um almoço gastronómico de referência
tradicional à moda dos Açores,
a matanca do porco. É uma das mais antigas
tradições açorianas e foi acompanhada das tí-

e

Festa

ca e Sergio Tavares. E a morcela e os torresmos
à moda dos Açores foi preparada pela Fátima
Toste.
O Sarrabulho é um prato tradicional da culinária
portuguesa que é associado à matança do porco.
Foi sem dúvida uma tarde muito bem passada e
um saboroso almoco com muita fartura num am- biente caloroso entre amigos e familiares e com
muita alegria. Não faltou a tradição de cortecinas
e cantares às vozes do Senhor Manuel De Fátima
que dedicou versos de poesia a pessoas presentes como aos nossos amigos Jordelina Benfeito e
Carlos Rodrigues que ficaram emocionados.
O Senhor Carlos Palma também cantou várias músicas do Minho e de Viana. As duas salas estvam completamente esgotadas.

picas delícias derivadas da carne do porco à
moda do Minho, as famosas papas de Sarrabulho preparadas pelas chefes do Restaurante
Estrela do Oceano Lina Perreia, Teresa Fonse-

SALA DE RECEÇãO, COLOSSEO
8658 MAURICE DUPLESSIS, MONTREAL

514 270.5858

50

prenda/cupão de são valentim

$

Este cupão é aplicável a
todas as compras, neste grandrioso evento, de
500 dólares e mais.

Este cupão não pode ser aplicado a qualquer outra promoção.
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Semana

da

Poutine

em

Montreal

bifana, ovos mexidos, bacon, queijo e um molho
de chouriço, que era um regalo.
O outros restaurantes portugueses também
foram muito originais da forma como a apreorigem da “poutine”, sentaram. A Poulle Mouillée, com a “Bon, les
é quebequense, prova- portugais font la poutine”, com a galinha de
velmente da cidade de Dru- churrasco, chouriço, queijo S. Jorge e o famoso
mondville, mais precisamente molho à Tony.
do restaurante “Le Roy Jucep”, mas existe As Grellades da Silva, diz tudo o que contincontrovérsia, porque outros, reenvendicam ha, com a “Poutine Alentejana”. A Taberna apreantero branco
abranco@avozdeportugal.com

A

Grillades Da Silva

Ma Poule Mouillé

Piri Piri Masson
serem eles, como é o caso do “Le Lutin Qui
Rit” à Warwick e da “La Petite Vache à Princeville”. Seja como for, regalamo-nos com ela.
Quando a ingerimos, até o nosso espírito, fica
mais lúcido. O único problema são as calorias.

sentou “A Portuguesa”, com galinha grelhada,
chouriço e queijo de S. Jorge. O Campo, o novo
restaurante de grelhadas da baixa, apresentou a
“Campo’s galinha grelhada”. Taverne F com a
“A poutine Bitoque”, impressionou. O Piri-Piri,

CAMPO

Bar Terrasse La Cabane
du Portugal

TABERNA

TAVERNE f

A semana da “Poutine” teve inicio na passada
quarta-feira e terminou ontem. Em Montreal,
dezenas, foram os restaurantes que participaram
neste festival. Desde os tradicionais aos do multiculturalismo, incluindo seis portugueses.
Quinta-feira passada fui, com colegas do serviço, provar a da Cabane, intitulada “Porc-tugais”,
que continha, além dos sabores tradicionais, a

apresentou a “Supreme”, com a famosa galinha
e chouriço grelhado, queijo e o famoso molho
Piri-Piri.
Os amantes de poutine, ou os que têm curiosidade de provar outros sabores, podem continuar
a se regalar na maioria dos restaurantes que concorreram para com este festival bem integrado
nesta sociedade que nos acolheu.
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UM SÍTIO
EXCECIONAL

HOMENAGEAR A VIDA

O seu sítio excecional
sobre o magnífico cemitério
Notre-Dame-des-Neiges, o maior
do país, permite-lhe homenagear
a vida de maneira realmente
personalizada.

O CENTRO FUNERÁRIO
CÔTE-DES-NEIGES É:
- 2 capelas
- 9 salões
- 5 salas de receção
- 200 estacionamentos interiores
- acesso fácil por transportes públicos

Os serviços oferecidos pelo
centro funerário Côte-des-Neiges são acessíveis para
todo o típo de orçamento.

HOMENAGEAR A VIDA

514 342.8000

4525, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal

Angariação

A Voz de Portugal | 8 DE fevereiro de 2017 | P. 8

sylvio martins
smartins@avozdeportugal.com

N

os últimos anos, tudo
está muito difícil. A comunidade está no mesmo
sentido que a economia deste
país. Uma economia com muitas dificuldades
para estabilizar o valor da moeda que não
está muito forte. Também, a situação política
dos Estados-Unidos com o seu novo presidente não ajuda muito.

de

Fundos

foi um sucesso

dinheiro.
ficar na história da Santa Cruz. A sala foi muito
Em Outubro, o presidente da comissão das fes- bem decorada e organizada. Toda a direção estatas da Missão Santa Cruz deu a sua demissão e va presente, e foi um serviço impecável.
criou vários problemas... O que vai acontecer às
nossas festas e tradições, será que vão desaparecer? O Padre José Maria Cardoso procurou e
achou um grupo que iria tomar conta da festa do
Senhor Santo Cristo dos Milagres: a Associação
Saudades da Terra QuebeQuente.
Esta associação provou de ano em ano do que
é capaz um grupo de amigos com boa vontade
e fé para fazerem brilhar o nome da sua terra,
a Ribeira Quente. A “Festa de São Paulo” e a

Para animar esta noite, os organizadores decidiram dar a oportunidade ao grupo musical “Evolution” com o cantor Brian Ferreira, que fizeram
um grande espetáculo durante toda a noite, não
esquecendo o DJ Alex Moreira que fez um excelente trabalho no som e como DJ. Também, o
Sr. Mário Carvalho foi o mestre de cerimónia e

Quando há dinheiro, há artistas...
Quando há dinheiro, há bandas...
Quando há dinheiro, há comida com fartura...
Quando há dinheiro tudo é possível...
Antigamente, quando um grupo queria trazer o
maior artista de Portugal, podia fazê-lo sem pensar no dinheiro. Hoje a realidade é muito diferente e para fazer alguma coisa de jeito é preciso

fez um ótimo trabalho durante a noite para apresentar, dar dicas, brincando com o povo e dar um
toque de profissionalismo nesta grandiosa noite.
No início da noite estiveram presentes o padre
José Maria Cardoso e o Padre Phong para apoiarem esta iniciativa. Notamos também que toda
a direção administrativa da Missão Santa Cruz
esteve presente para apoiar esta associação. Pos“Festa do Chicharro” são duas das festas mais
importantes na comunidade durante o outono e a
primavera. Eles fizeram da sala de St-Enfant Jesus, uma sala de gala, e não esquecendo que são
gentes trabalhadoras. E, para finalizar, é a festa
que atrai mais a nossa juventude e isso é muito
importante para a comunidade.
No Sábado 4 de Fevereiro houve, mais uma vez,
uma angariação de fundos para o Senhor Santo
Cristo dos Milagres, desta vez à moda da Quebequente. Irão realizar uma grandiosa festa no
verão com grandes artistas e um “show” que vai
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so dizer que é bonito ver todos apoiando uns aos
outros. O jantar foi uma delícia, a sobremesa um
sonho, e os jovens que serviram durante a noite
foram fantásticos. Tivemos também uma apresentação cinematográfica da Tia Maria do Nordeste que já está confirmada para vir a Montreal
para as grandes festividades do Senhor Santo
Cristo dos Milagres. Também anunciaram a 95%

Laval, Associação dos Madeirences, o Festival
Portugal International de Montréal; o Grupo
Folclórico Estrelas do Atlântico. E todas as pessoas que ajudaram a preparar a sala e a servir a
refeição”.
A direção da Associação Saudades da Terra
QuebeQuente é composta por: Roberto Carvalho, João Linhares, Jerry Arruda, Alex Tibúrcio,
Tito Carvalho, Mário Carvalho, João Branco,
Roberto Abarota, Adelino Coelho e Mariano
Miúdo.
Domingo, serviu certamente de dia de descanso para os organizadores. Apesar de finalizar a
sala, tirando as decorações, claro que tudo não

que o grande artista Jorge Ferreira acompanhado do seu conjunto completo estarão presentes.
Com tudo isso, parece que vai ser um dos maiores espetáculos destes últimos anos.
O presidente quer aproveitar este espaço para
agradecer várias pessoas que ajudaram e que
mostraram uma grande generosidade: “O Senhor
Padre José Maria Cardoso que nos fez confiança; a senhora Zulmira, a secretária, que me ajudou nas vendas das mesas; o senhor José Vieira, sua esposa, e a equipa que preparara o jantar
de graça; o senhor Manuel Neves; o senhor Joe
Medeiros; o senhor Leo Soares; o Alex Moreira
e o grupo Evolution; o senhor Arthur Sousa; a
senhora Lina Pereira; o Alfred Dallaire | Memoria e a senhora Janete Rioux; o Sá e Filhos; o
Restaurante Cantinho; Sylvio Martins; o jornal A
Voz de Portugal; Azores Airlines; televisão Lusaq TV; Chouriçor; Agência Algarve. Todos os
membros das associações presentes: Associação
dos pais, Associação de Santa Teresa; Missão de

Presidente: Leonardo Soares
lsoares@lusobec.com

pode ser feito em duas horas. Pelo que se viu
durante a festa, temos a certeza que todos gostaram desta linda noite. E, para terminar, viva a
Ribeira Quente e viva o Senhor Santo Cristo dos
Milagres.

A Fundação LUSOBEC é uma organização que tem uma visão para manter a importância
da história, cultura, educação e desenvolvimento social dos indivíduos da comunidade Luso-Quebequense para uma melhor projeção coletiva da comunidade, e, para poder integrar
e contribuir o desenvolvimento e enriquecimento do Quebeque e da sociedade canadense.
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Missa Folclórica
antero branco
abranco@avozdeportugal.com

ao próximo Domingo e então o mundo do fado
se encarregará de a levar, no início da celebra-

N

este ano, em que se comemora o centenário das
aparições de Nossa Senhora
de Fátima, na Cova da Iria, as
missas temáticas, em Santa Cruz, são dedicadas à rainha de Portugal.
Essas celebrações, tiveram início no passado
Domingo, pelo quarto ano consecutivo. Contou
com a participação da Filarmónica do Divino
Espírito Santo de Laval, da Filarmónica Portuguesa de Montreal e da Tuna de Oiro, da Universidade dos Tempos Livres (UTL).
Toda a santa missa foi animada, musicalmente, por ambas as bandas e pela Tuna de Oiro, da
UTL, liderada por Filomena Amorim.
Na procissão de entrada, Nossa Senhora de Fátima no seu andor foi levada ao altar por elementos das duas filarmónicas. Ali vai permanecer até

ção, ao altar de novo.
No ofertório, uma velha tuba foi colocada em
frente ao altar. Devido aquele símbolo musical,
o padre José Maria recordou todos aqueles que já
não se encontram entre nós, mas que de uma forma ou de outra participaram em ambas as bandas
e que fizeram parte das nossas vidas.
No próximo fim de semana, a comunidade é
convidada à missa fadista. Aonde o fado louvará de novo Nossa Senhora de Fátima.
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SERVIÇOS consulares

Filarmónicas

Filarmónica Divino Espírito Santo
231, Fleury O, Montreal
T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6
T.:514.982.0688

Ranchos Folclóricos

igrejas

Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

escolas

Portuguesa de brossard
Portuguesa de laval
Santa cruz / lusitana

restaurantes

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

111 St-Paul Este.
Tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

renovações

Embaixada de
Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa
T.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236
embportugal@ottawa.dgaccp.pt
2ª: 8:30 - 17:00; 3ª a 5ª: 8:30 - 16:00; 6ª: 9:00 - 13:00.
Cons. Geral de Portugal em Montreal
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425
T.: 514.499.0359 | F.: 514.499.0366
Horário de Atendimento: 2ª, 3ª e 5ª: das 9h00 às
15h30; 4ª, das 9h00 às 17h00; 6ª das 8h30 às 13h00

Campinos do Ribatejo
cana verde
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Rancho folc. santa cruz
Praias de Portugal

padaria

T.:514.648.8343
T.:514.618.9087
T.:450.681.0612
T.:514.388.4129
T.:514.844.1011
T.:514.844.1406
T.:514.844.1011
T.:450.687.4035

Câmbio do dólar canadiano
7 de fevereiro de 2017
1 euro = cad 1,417750
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

Algarve
681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

Associação dos Pais
333 de Castelneau, Montreal
T.:514.495.3284
Ass. mulher port. do canadá T.:514.983-7837
ASS. PORTUGUESA N.S.F. DE LAVAL
1815 Favreau, Laval,
T.:450.681.0612
Ass. Portuguesa do Canadá
4170 St-Urbain, Montreal
T.:514.844.2269
Ass. Portuguesa do Espírito Santo
6024 Hochelaga, Montreal
T.:514.251.9791
Ass. Portuguesa de Lasalle
2136A Pigeon, Montreal
T.:514.366.6305
Ass. Portuguesa de Ste-Thérèse
103B Turgeon, Ste-Thérèse
T.:514.435.0301
Ass. DA Terra Quebequente T.:514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229 Fleury O., Montreal
T.:514.388.4129
Centro Com. do Divino Espírito Santo
8672 Forbin Jason, Montreal
T.: 514.353.1550
CÍrculo de Rabo de Peixe T.: 514.843.8982
Clube Oriental de Montreal
4000 Coutrai, H3S 1C2
T.:5 14.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397 St-Laurent, H2W 1Z8
T.:514.844.1406
festival Portugal em mtl T.: 514.923.7174
Liga dos combatentes
T.: 514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100 Bernard O., H2T 2K1
T.: 514.273.4389

CENTROs

Ajuda à Família
T.: 514.982.0804
Ação Sócio Comunitário
T.: 514.842.8045
Integração e cultura luso T.: 514.252.5233

Sr. County
Grande Vidente, astrólogo

Com 20 anos de experiência. Conhecido para resolver os seus
problemas, mesmo os casos desesperados. Especialista em retorno do amado. Amor, negócios, sorte no jogo, proteção contra os
maus feitiços e desenfeitos. Resultado rápido e eficiente em 72h,
100% garantido. Falamos em português.
Pagamento após resultado

Tel.: 514 465.7154

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
importadores

Tel.: 514-575-9605
Gilberto
Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica, e muito mais

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca

Bruno COSTA
Cel.: 514.885.4724
Danny Pena
Cel.: 514.688.4576
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

Miguel: 514-835-8405
Fernando: 514-944-5102
info@beiranova.ca
MERCEARIAS

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808

ANTÓNIO RODRIGUES
Cel.: 514.918.1848
NATÁLIA SOUSA
Cel.: 514.918.1841
Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

contabilista

monumentos

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de monumentos

JOEM CONTABILISTAS

sempre mais perto de si

4242 Boul. St-Laurent
Escritório 201
Tel.: 514.842.2443

1735 des Laurentides
450.669.7467
www.granitelacroix.com
notários

dentista

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

serviços
financeiroS

assure-toi.ca

Seguros

assure-toi.ca

Plano Poupança
- Reforma
restaurantes

Paulo F. Gonçalves

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

INFORMAÇÃO
PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA
QUEM ANUNCIA.
A mercearia das
famílias portuguesas

5938 St-Hubert (Rosemont)
Mtl, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.272.9797

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

Produtos do mar

514.522.5175

rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL

T.: 514.668.6281

agências
funerárias

969,rua Rachel E.
Montreal, Québec,
www.mapoulemouillee.ca

rlA RÉNOVATION
INTERIOR E EXTERIOR
rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

agência

T.:514.466.9187
T.:450.681.0612
T.:514.844.1011

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

eletricidade

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

www.solmar-montreal.com

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca
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EMPREGOS

EMPREGOS

Está a ganhar o que merece? Trabalhe a partir de
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time:
2500-4000$ possíveis. Compatível com outras
atividades ou emprego. 514-961-0770
Precisa-se de um padeiro e um pasteleiro a
tempo inteiro com experiência.
Patrícia: 514-814-0362
Precisa-se de um trabalhador em manutenção geral
de edifícios comerciais, deve ser desembaraçado e
dinâmico para uma companhia de imóveis.
Bom salário para candidato com experiência.
T 514-355-7171 | info@plexon.ca
Precisa-se uma operadora de máquina de costura
com experiência em casacos de senhoras. O emprego
é a tempo inteiro (39h), bom salário, boas condições
de trabalho, oferta de trabalho na fábrica apenas. Sff,
operadoras sérias telefonar para o: 514-387-4257
Precisa-se de senhora para trabalhar ao serviço de
balcão e deve ter um pouco de conhecimento em
charcutaria e fazer sandes.
Jean ou Lurdes: 514-842-3558
info@boucherieslovenia.com
Precisa-se de empregados para um restaurante na
margem sul de Montreal, em La Prairie. 1-Assistente
Chefe com mínimo de 5 anos de experiência em cozinha italiana. 2-Empregados de mesa a tempo parcial
(sexta e sábado).
Contactar Tony ou José: 450-444-3416

Precisa-se de assistente
nacozinha e senhora
para trabalhar
como caixeira.
Bom salário a tempo inteiro.
Antoine: 514-688-1015

MEMORANDUM

Restaurante português
procura um cozinheiro(a) e
um assistente de
gerente com expériência
para trabalhar
a tempo inteiro ou parcial.
Contactar: 514-816-8022
Restaurante português muito
conhecido precisa de um
ajudante de cozinha com
experiência.
514-293-8450
serviços
Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons naturais.
Resolve os seus problemas sem voodoo.
Rosa
514-278-3956
Senhora portuguesa toma conta de pessoas da
terceira idade.
Disponível de segunda a sexta-feira.
514-727-3839

Controle o seu peso. Sinta-se no
seu melhor. Resultados garantidos.
Pacote de experiência, 3 dias.
Carlos Palma
514-961-0770

Sr. Kandji

Vidente

médium competente

muito sério no seu domínio. Retorno do seu amado,
amor, problema familiais, sucesso social , património
e negócios, empresarial ,
exame e bom senso nos jogos, desenfeitiçar.
Resultados efetivos em 3 dias,
discrição assegurada.

Tel.: 514.294.4309

5º ano de saudades

Maria Pacheco Matias
1935-2012

Já lá vão cinco anos
que partiste mas estas nos nossos corações. A sua família
e amigas recordam-se de ti com profunda saudade.
Bem haja.

Português

morre em
acidente de trabalho
na Suíça

U

m acidente envolvendo um comboio de
carga em Winterthur, na Suíça, na última
madrugada, causou a morte a um homem de
39 anos, adianta o jornal Blick.
O acidente aconteceu por volta das 22h40 (hora
do Canadá). Fonte da secretaria confirmou ao Notícias ao Minuto que “tudo indica” tratar-se de um
cidadão português. Nesta altura, as autoridades
helvéticas estão ainda a investigar as circunstâncias que levaram a este trágico desfecho. Segundo
o Jornal de Notícias, a vítima é um ho em natural
de Fafe que deixa um filho menor. Recorde-se que
esta é a segunda morte de um trabalhador português emigrado na Suíça desde o início do mês.
Num comunicado divulgado no sábado as autoridades suíças confirmaram o óbito de português,
de 43 anos, que estava a manobrar uma máquina
giratória numa obra em Les Neyres.

Governo da Madeira investe
900 mil euros em estradas

O

Governo Regional da Madeira vai investir 900 mil euros na requalificação de um
troço de estrada com 130 metros, na Quinta
Grande, oeste da ilha, que permanece instável
desde o temporal de 20 de fevereiro de 2010.
“Temos de intervir de
uma forma mais profunda, sete anos após
o 20 de fevereiro, para
resolver
definitivamente esta situação”,
declarou hoje o secretário dos Assuntos
Parlamentares e Europeus, Sérgio Marques, durante uma visita ao local. O governante, que tutela
as obras públicas, explicou que, até ao momento,
o executivo limitou-se a aplicar “paliativos”, tendo feito duas reposições de pavimento, que não
responderam às necessidades. O troço em causa
estabelece a ligação entre o nó rodoviário da Quinta Grande, no concelho de Câmara de Lobos, e o
centro desta freguesia, sendo também usado por
quem se desloca ao Cabo Girão, um dos pontos
turísticos mais emblemáticos da ilha da Madeira.
A obra, que deverá começar e terminar este ano,
implica a construção de um muro com 600 metros
ancorado em estacas de betão armado, com uma
profundidade entre os 18 e os 28 metros.
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“A

cura do cancro não vai acontecer
na próxima década, pelo contrário”

Anedotas
Confissão de politico
Um politico se aproximar de uma igreja, o padre intercepta-o:
- Quer confessar os seus pecados, Sr. ministro?
E responde o politico:
- Querer até quero, mas só falo na presença do meu advogado.
Mudança de posições
O professor de Português explica aos alunos:
- Anástrofe significa em grego mudança de posição. Portanto, quando
há anástrofe, ocorre uma inversão da posição dos elementos.
Dito isto, o professor vira-se para o Joãozinho e pede-lhe:
- Dê uma exemplo deste conceito.
O Joãozinho, sem saber o que dizer, responde:
- O meu pai e a minha mãe… Ainda esta manhã ouvi o meu pai dizer para a minha mãe: ”Matilde, esta noite trocamos… ficas tu por
cima”…

caça palavras | legumes

atlas
réstia
junta
cacho

manada
banda
fauna
prole

nuvem
frota

SUDOKU

9
1 3
1
7
6
5

5 1

4
2 6

7

6

9
5

8
1
9
8 3
4
7 1

4
2 4
5

Carneiro: Carta Dominante: O Dependurado, que significa Sacrifício. Amor: O amor poderá bater-lhe à porta, fique atento. Saúde: Procure fazer uma vida mais saudável. Dinheiro: Esta não é
uma boa altura para investir nos negócios.
Números da Sorte: 27, 32, 41, 3, 38, 1

T

ravar o aumento das incidências do
cancro é uma luta diária sem fim à
vista, pelo menos a médio prazo. A propósito do Dia Mundial da Luta Contra
o Cancro, que se celebra este sábado, 4
de fevereiro, o Vozes ao Minuto esteve à
conversa com o médico oncologista Vítor Veloso, que assume a presidência da
Liga Portuguesa Contra o Cancro.
Cancro
O nome está em todo lado e integra uma
boa parte das conversas diárias. Não é difícil perceber porquê. A incidência da doença cresce de dia para dia e travá-la não é
tão fácil quanto o desejado. O cancro é “o
principal problema de saúde pública”, cuja
cura “não vai acontecer na próxima década, muito pelo contrário”. Quem o diz é
Vítor Veloso, médico oncologista e presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, entidade que apoia os pacientes oncológicos e que assume uma posição firme
na investigação e na procura de melhores
terapias, mesmo que a luz ao fundo do túnel esteja ainda bastante longe. O cancro
é considerado a doença do século. Vai ser
fácil tirar-lhe este rótulo? Não, vai continuar assim. As armas que nós temos são
precisamente aquelas armas que nós utilizamos, que são a prevenção primária e
prevenção secundária. São cada vez mais
as evidências científicas que apontam o estilo de vida como forma de prevenção e
de desenvolvimento da doença. Contudo,
os casos de diabetes, obesidade e posterior
cancro não param de crescer.
O que está a falhar a passar a mensagem?
O problema é muito vasto, muito amplo.
Passa pela utilização do tabaco, apesar de
dizerem que o nosso país está muito bem
visto a nível europeu isso não é verdade,
está mal visto a nível europeu, há muitas
leis do tabaco mas não são cumpridas normalmente; o álcool também é outro dos
principais fatores desencadeantes do cancro; também a obesidade, conforme vemos
neste momento, há um número elevadíssimo de obesos, mesmo na parte infantil;
o stress, que é cada vez maior devido ao
ritmo de vida que levamos; também o sedentarismo, a falta de desporto, de exercício físico; a poluição ambiental e poluição
de todas as situações.
Não estarão as pessoas a ficar confusas
com a quantidade de informação que se
espalha todos os dias sobre a doença, desde livros a estudos científicos publicados

Horóscopo

Maria Helena Martins

Leão: Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder
Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: estará em plena
harmonia na sua vida a este nível. Saúde: Faça um check-up. Dinheiro: Tente poupar um pouco mais, pois mais vale prevenir do
que remediar. Números da Sorte: 11, 42, 27, 30, 12, 28

Touro: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: Seja sincero nas suas promessas se quer que a pessoa
que tem a seu lado confie em si. Saúde: Liberte-se e a sua saúde
irá melhorar. Dinheiro: Excelente período para tratar de assuntos
de caráter profissional. Números da Sorte: 20, 31, 45, 38, 10, 4

Virgem: Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera. Amor: Partilhe os seus sentimentos e decisões com a
pessoa que ama. Saúde: Com disciplina e controlo melhorará de
qualquer problema. Dinheiro: Uma pessoa amiga vai precisar da
sua ajuda. Números da Sorte: 39, 28, 10, 33, 5, 13

Gémeos: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa. Amor: Momento favorável para jantares românticos. Saúde:
O seu sistema imunitário está muito sensível, seja prudente. Dinheiro: Momento calmo e favorável. Números da Sorte: 25, 10, 49, 17, 23, 2

Balança: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor: Esqueça um pouco o trabalho e dê mais atenção à
sua família. Saúde: Poderá andar muito tenso.
Dinheiro: Período positivo e atrativo, haverá uma subida do seu
rendimento mensal. Números da Sorte: 20, 14, 3, 27, 44, 1

Caranguejo: Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade. Amor: a sua vida amorosa dará uma grande
volta brevemente. Saúde: Faça exames médicos. Dinheiro: Evite
gastos supérfluos. Números da Sorte: 12, 35, 10, 28, 17, 9

nos meios de comunicação? Como é que
podem filtrar a informação mais correta?
Tem toda a razão, penso que há demasiada
informação sobre cancro. Tudo aquilo que
se descobre e que muitas vezes representa
pequenos avanços é tido como um grande
avanço, o que não é verdade. Raramente
aparecem grandes avanços, as vacinas são
um grande avanço, mas agora a descoberta
da cura através de terapêuticas inovadoras isso é raro. Na internet há muito lixo,
90% do que existe na internet é lixo. Há
pouco falou da alimentação como um fator fundamental na prevenção e no desenvolvimento da doença. Que futuro a nível
de saúde prevê para as crianças dos dias
de hoje, que tantos alimentos processados
comem? Se continuarem assim o futuro
não vai ser muito brilhante, na medida em
que estão a contribuir diretamente para
que todos aqueles fatores que permitem
o desenvolvimento do cancro cresçam
alegremente e sem qualquer tipo de precaução. Há que atuar nas escolas e agora
está a fazer-se um esforço nesse sentido,
de fazer uma alimentação adequada e cuidada, rica em vegetais, em frutas, em carnes brancas, poucas gorduras. Basta haver
nutricionistas adequados e que as direções
das escolas tomem essas medidas. E sendo
conhecida a forte ligação que existe entre
a alimentação e o cancro, não estará em
falta uma maior ligação entre a Medicina
e a Nutrição? Penso que sim e sobretudo
diretrizes definidas por parte da tutela no
sentido de exigir às escolas que deem uma
alimentação saudável ou promovam ou
proporcionem uma alimentação saudável
às crianças. E devia haver auditorias e inspeções.
Há pouco disse que os pequenos avanços são tidos como grandes avanços. Mas
estamos mais perto da descoberta da cura
do cancro, ou pelo menos do tratamento
mais eficaz? Vamos passo a passo. A cura
do cancro não vai acontecer na próxima
década, muito pelo contrário. Ainda temos
de dar muitos passos, temos de subir uma
escada muito comprida que não sei quando acaba.
É evidente que todos os anos surgem algumas descobertas importantes e que nos
permitem compreender muitos casos que
ainda são incompreensíveis, mas, de qualquer modo, penso que [a cura] ainda vai
demorar tempo.

Escorpião: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização. Amor: liberte-se do passado. Saúde: procure o seu médico
se não se anda a sentir bem. Dinheiro: ajude os mais necessitados.
Números da Sorte: 33, 14, 21, 4, 41, 6

Sagitário: Carta Dominante: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/ Indolência.Amor: Vai apaixonar-se facilmente.
Saúde: Faça caminhadas. Dinheiro: Não se exceda nos gastos.
Números da Sorte: 19, 47, 25, 36, 40, 18
Capricórnio: Carta Dominante: Valete de Copas, que significa
Lealdade, Reflexão. Amor: Deixe o ciúme de lado e aproveite bem
os momentos escaldantes. Saúde: Cuidado com os excessos alimentares. Dinheiro: Não peça um novo empréstimo, os tempos não
estão para isso. Números da Sorte: 27, 42, 31, 19, 4, 23
Aquário: Carta Dominante: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Aproveite bem todos os momentos que tem para estar com
a sua cara-metade. Saúde: Poderá sentir alguma fadiga física. Dinheiro: Conserve todos os seus bens materiais.
Números da Sorte: 36, 41, 15, 3, 37, 20
Peixes: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Evite as discussões com o seu par. Saúde: Será uma época
com tendência para enxaquecas. Dinheiro: Dê mais valor ao seu
trabalho, e só terá a ganhar com isso.
Números da Sorte: 49, 27, 13, 31, 4, 29

estão
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Microsoft
oficialmente contra Trump
e

ão quase cem as empresas tecnológicas
que decidiram apresentar uma oposição
legal à ordem executiva do Presidente dos
EUA, Donald Trump.

Na semana começou a circular a informação
que as grandes empresas tecnológicas dos EUA
estavam a preparar uma oposição legal à ordem executiva do Presidente dos EUA, Donald
Trump, de banir a entrada de residentes de países
muçulmanos. Hoje essa oposição foi oficialmente apresentada e dela fazem parte quase cem das
maiores empresas tecnológicas do país.
Entre as principais encontram-se a Apple, a

Google, a Microsoft, o Facebook, o Twitter, a
Intel, a Netflix, a Uber e o eBay. Apesar de se
terem encontrado com Trump no início do seu
mandato, as empresas tecnológicas estiveram

entre os críticos mais ativos a esta medida de migração do Presidente dos EUA.
Entre os argumentos contra a ordem executiva
de Trump encontra-se o facto de serem imigrantes os fundadores de algumas das empresas mais
valiosas do país, sendo a ordem executiva um
obstáculo ao progresso e oportunidades que os
EUA têm vindo a representar para o sector ao
longo dos últimos meses.

Primeiro festival de fado de
Nova Iorque com Gisela João

A organização do festival está a cargo da norte- Nova Iorque, e será acompanhada por Ricardo
-americana Isabel Soffer, uma produtora de mú- Parreira, na guitarra portuguesa, Nelson Aleixo,
sica com mais de 20 anos de experiência, que foi na guitarra, e Francisco Gaspar, na viola baixo.O
concerto será antecedido de uma palestra com a investigadora Lila Ellen Gray,
da Universidade Dickinson College, da
Pensilvânia, e por uma atuação de um
trio de fado.Na entrada do edifício, estará patente uma exposição do Museu
do Fado, de Lisboa, que conta a história deste género musical.O festival tem
início no dia 24 de fevereiro, no Sport
Clube Português em Newark, com a
exibição do filme “Fado, história de
uma cantadeira”.Estreado em 1948, o
filme de Perdigão Queiroga tem Amália
Rodrigues como protagonista e conta
com a participação de atores como Vasresponsável pela atuação de muitos fadistas nos co Santana e Vergílio Teixeira.
Estados Unidos, e pela estreia de Gisela João em O festival termina dois dias depois, a 26 de
Nova Iorque.”Os concertos de fado em Nova Ior- fevereiro, com uma atuação do duo Beatbomque são bastante populares entre a comunidade bers, constituído pelos DJs Ride e Stereossauluso-americana e fora dela, por isso pareceu-me ro, no conhecido Joe’s Pub, em Manhattan.
natural tentar alargar esta presença de eventos
individuais para um festival que destaca o fado
nas suas variadas formas”, explicou a organizadora à Lusa.Isabel Soffer contactou o cônsul de
Portugal em Newark, Pedro Oliveira, e fez uma
parceria para organizar o festival, que tem por objetivo passar a acontecer todos os anos.”Achava
que havia pouco fado a vir para Nova Iorque e
para os Estados Unidos. Com o fado no seu pico,
com tanto novo talento, achei que era a altura certa para trazer todo este entusiasmo para a cidade
e criar uma celebração anual que crie um fluxo
constante de artistas”, explica a produtora.Gisela João atua no dia 25 de fevereiro, no Schimmel
Center, marcando a sua primeira presença em

palavras cruzadas
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Horizontais: 1. Silenciosa. Mulo. 2. Graceja. Segure. Tira do vestido ou da calça, que rodeia a cinta. 3.
Erguer. Burra. 4. Algazarra (fig.). Escutar. 5. Encolerizar, detestar. Altar cristão. 6. Sobre (prep.). Inspeção,
geralmente noturna, feita por agentes de segurança em
instalações e edifícios. Atmosfera. 7. Voz do gato. Ato
de voejar. 8. Passada. Relativo a muro. 9. Formar-se
geada. Porção. 10. Despida. Colina de areia amontoada
pelo vento à beira-mar e também no interior dos desertos. Contr. da prep. a com o art. def. o. 11. Lamento.
Galanteio.
Verticais: 1. Membrana ocular colorida, situada no
interior do globo ocular. Parte lateral de um edifício. 2.
Levanta. Minha (ant.). Designa dor, admiração, repugnância (interj.). 3. Rebordo do chapéu. Réptil sáurio. 4.
Seduzir, fascinar (fig.). A si mesmo. 5. Variante enclítica
de o. Quantidade de trovões sucessivos. 6. Mulher que
cria criança alheia. Espaço de 12 meses. Aguardente
do melaço. 7. Desalinho. Noroeste (abrev.). 8. Despido.
Auxiliar. 9. Revolve a terra com enxada. Discurso. 10.
Pedra de amolar. Cólera. Proteção (fig.). 11. Viver da
usura. Fêmea do leão.
EFEMERIDES

1774 - É criada a Fábrica de Camurças, Pelicas e Pergaminhos do Porto.
1825 - Nasce o escritor francês Jules Verne, autor de “20
mil Léguas Submarinas” à “Volta ao Mundo em 80 Dias”.
1931 – Nasce o ator norte-americano James Dean.
1840 - Almeida Garrett profere o célebre discurso do Porto Pireu, em defesa do pensamento liberal e do Governo
do conde de Bonfim.
1861 - Formação dos Estados Confederados da América, com a reunião dos Estados do Sul, pró-esclavagistas,
na base da guerra da secessão dos EUA.
1888 – A Cartilha Maternal de João de Deus é reconhecida projeto de interesse para a Instrução Pública nacional
pela Câmara dos Deputados.
1908 - Funerais de D. Carlos e do príncipe herdeiro Luís
Filipe, em Lisboa.
1915 – Estreia de “O Nascimento de Uma Nação”, de
D.W.Griffith, em Los Angeles.
1916 – Nasce o Movimento Dadá, movimento artístico da
chamada vanguarda moderna, iniciado em Zurique e formado por um grupo de escritores, poetas e artistas plásticos.
1917 - Grande Guerra 1914-18. As tropas portuguesas
chegam à zona de Thérouane, na Flandres francesa.
1921 - Morre o cantor lírico português Francisco de Andrade. Tinha 62 anos.
1926 - Morre o biólogo britânico William Bateson, um dos
fundadores da Genética. Tinha 64 anos.
1942 – Reeleição do presidente Óscar Carmona. O poder real é detido por Oliveira Salazar.
cartoon

solução
Horizontais: 1. Calada, Mu. 2. Ri, Tome, Cós. 3. Içar, Asna. 4. Sabat,
Ouvir. 5. Airar, Ara. 6. Em, Ronda, Ar. 7. Mio, Voejo. 8. Passo, Mural. 9.
Gear, Dose. 10. Nua, Duna, Ao. 11. Ai, Namoro.
Verticais: 1. Íris, Empena. 2. Iça, Mia, Ui, 3. Aba, Osga. 4. Atrair, Se.
5. Lo, Trovoada. 6. Ama, Ano, Rum. 7. Desordem, NO. 8. Nu, Ajudar. 9.
Cava, Oro. 10. Mó, Ira, Asa. 11. Usurar, Leoa.
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“Portugal teve zero
erros em 2015”

O

relatório anual do Tribunal de Contas
Europeu, que analisa várias transações,
refere que Portugal teve “zero erros em 2015”
no que diz respeito à gestão partilhada dos dinheiros públicos pelas instituições europeias e
os Estados-membros.
“Um discurso recorrente é que na gestão partilhada quem comete os erros são os países do Sul.
O que o Tribunal de Contas verificou em 2015 é
que também não é bem assim. Portugal em 2015
teve zero erros” (dentro do que foi a amostragem), disse o membro do TCE, João Figueiredo,
na apresentação do relatório, e da Declaração de
Fiabilidade incluída no documento, que decorreu hoje em Lisboa no Tribunal de Contas português, liderado por Vítor Caldeira.
João Figueiredo explicou os procedimentos,
ressalvando que dos milhões de transações existentes no espaço comunitário, o Tribunal de
Contas Europeu (TCE) seleciona uma amostra,
com base em diversos critérios, e que em 2015
foram auditadas 1.049 transações, ao nível da
União Europeia e dos Estados-membros.

Consolidação orçamental à custa da
“degradação de serviços públicos”?

A

líder do CDS-PP considerou hoje necessário perceber como está a ser feita a consolidação orçamental, alegando que se assiste
a “uma grande degradação dos serviços públicos com constrangimentos na Saúde e na
Educação”.

no desenvolvimento do país, no crescimento
económico, e nas condições financeiras”.
“Dizia-se que a mudança para as 35 horas ia
correr muito bem, e como se vê aqui no Hospital
de Aveiro tem impactos concretos. Ouvimos a
necessidade que o Hospital teve de fazer ajusta-

Falando após visitar o Hospital de Aveiro, “que mentos, contratando mais gente e aumentando os
não tem investimento relevante deste o Euro”, custos, e quando não conseguiu compensar, auAssunção Cristas afirmou a preocupação do CDS mentou as horas extraordinárias onerando mais o
com “uma dívida pública muito elevada, a um seu orçamento”, exemplificou.
juro de 4,2%, muito distante da Espanha, quando A líder do CDS-PP aproveitou para realçar a neno governo anterior as melhores emissões foram cessidade de “garantir estabilidade nas políticas
de 2,6%”. “Estamos preocupados. Certamente laborais, que foram uma reforma estrutural do
que a consolidação orçamental é relevante mas é anterior governo”.
preciso ver como é que essa consolidação é feita, “O governo anterior cessou funções em 2015
e o que vemos é uma grande degradação de ser- deixando a economia do país a crescer 1,6%.
viços públicos como por exemplo os constrangi- Este governo entrou em funções reclamando
mentos na saúde e na área da educação”, disse.
para si um impulso grande ao crescimento ecoPara a líder do CDS, a evolução do défice não nómico e criticando o anterior por ter tido um
deve ser analisada isoladamente, como o passa- crescimento fraco, prometendo um crescimento
do o demonstrou: “quando me falam das ques- de 2,4%. Não vemos esse crescimento acontetões sem as interligar, recordo-me sempre do cer em 2016, que terá um crescimento modesto
Da amostra, só no âmbito da gestão partilhada ano de 2008, em que o então primeiro-ministro e abaixo de 1,6% deixado pelo governo anterior
foram auditadas 575 transações, tendo sido en- José Sócrates se vangloriava de ter um défice de e as perspetivas que há no Orçamento de Estado
contrados 118 erros quantificáveis (os que têm 2,8%, o melhor défice da democracia portugue- são de 1,5%, o que é para nós muito pouco para
impacto na taxa de erro global).
sa, e dois anos e meio depois o país estava no a necessidade do país”, criticou.
Em Portugal, das 20 transações auditadas em resgate financeiro”.
Assunção Cristas concluiu lembrando “as pro2015 “não foi identificado nenhum erro”, o que Para Assunção Cristas, “o governo tem de tra- messas de António Costa e da sua equipa”, de
compara com os sete erros encontrados nas au- balhar mais e melhor e perceber que as decisões que haveria um crescimento económico de 2,4%
ditorias relativas ao ano anterior. Já em outros que toma em várias áreas têm impactos diretos, em 2016 e de 3,1 em 2017”.
países do “Norte, Centro, para Ocidente e para
Oriente, mais anglo-saxónicos ou mais eslavos”
onta
elgada admite aplicar
foram detetados erros, disse João Figueiredo.
“O cometimento de erros não é propriamente
uma característica dos países latinos”, reforçou. taxa turística por dormida
presidente da Câmara de Ponta Delgada, ta Delgada como destino turístico”. O responsável
nos Açores, disse que está a ser equaciona- adiantou ter “desenvolvido algumas conversações”
da a criação em 2018 de uma taxa turística de sobre esta matéria com a Câmara de Comércio e
um euro por dormida no concelho.
Indústria de Ponta Delgada e com a Associação de
“A possibilidade da sua criação está a ser avaliada Hotelaria de Portugal, reconhecendo como priorino interesse de Ponta Delgada e do turismo. Não tário haver “diálogo e concertação”. “Não há presse pode confundir entre aquilo que foi uma decisão sa na sua implementação [da taxa]”, declarou José
concretizada de não aplicação da taxa turística no Manuel Bolieiro, mas apontando 2018 para a sua
primeiro ano de consolidação do destino turístico efetivação e garantindo que “será fruto do diálogo
de Ponta Delgada, após a liberalização do espaço e concertação a fazer em benefício do investimenaéreo, com o futuro”, afirmou à agência Lusa José to turístico em Ponta Delgada”. A medida deverá
Manuel Bolieiro. O autarca declarou estar a “abrir ser discutida, regulamentada e sujeita a apreciação
Produtora a possibilidade de criação dessa taxa”, depois de ter pública ainda ao longo deste ano, para depois ser
recusado a ideia nos últimos anos, considerando, submetida à discussão da Assembleia Municipal
Rosa Velosa agora, tratar-se de “uma vantagem para a econo- para constar no plano e orçamento municipais para
mia dos Açores e de Ponta Delgada como destino 2018. Hoje, também o líder do PSD/Açores, Duar“A taxa turística acontece no país como te Freitas, não rejeitou esta hipótese. “O que temos
Linha aberta: turístico”.
acontece em muitas outras cidades europeias e é vindo a dizer no caso dos açorianos é completa514 790.0251 uma forma de [arrecadar] receita. Não pode é ser mente diferente. Qualquer açoriano para se deslodesta procura do destino turístico e, car ao continente não deveria ter custos acrescidos,
Contacto publicitário: penalizadora
por isso, é que não foi criada imediatamente”, ob- porque não era um turista na maioria das vezes.
514 366.2888 servou. O presidente da maior autarquia açoriana Deslocava-se em trabalho ou por razões de doenestimou que a taxa poderá significar para os cofres ça. Outro plano tem a ver com aquilo que as autaromingo das
h às
h do município cerca de “meio milhão de euros”, quias podem cobrar aos turistas que cá vêm”, disse
que tem como destino o investimento em Duarte Freitas, a propósito da taxa, noticiada pelo
5877 Papineau, Montreal, Qc verba
equipamentos para “aperfeiçoar e requalificar Pon- Açoriano Oriental no fim de semana.
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Dragão beijou a liderança depois do
Clássico, Benfica deu três pontapés
N
a 20ª jornada o FC Porto chegou ao topo,
espreitou as vistas e respirou o ar puro da
liderança que só tinha conhecido nas duas primeiras rondas, mas no dia seguinte voltou a
submergir. Mas a verdade é que durante 20 horas e 11 minutos, o tempo que decorreu entre
o final do clássico e o primeiro golo do Benfica
ao Nacional, a equipa de Nuno Espírito Santo
foi líder e colocou toda a pressão sobre o cam-

peão que, depois de duas derrotas consecutivas,
vinha a dar sinais de fragilidade. A resposta à
ameaça de crise chegou no dia seguinte, com
dois pontapés de Jonas e um de Mitroglou, mas
ficou definitivamente desenhado um «sprint» a
dois para esta segunda metade do campeonato.
Um «sprint» a dois porque o Sporting, agora a
nove do FC Porto e a dez do Benfica, atirou definitivamente com a toalha ao chão. Os leões até
podiam ter caído do pódio, mas o Sp. Braga falhou
a ultrapassagem com um empate caseiro diante do
Estoril (1-1).
Uma jornada rica em termos de movimentações
classificativas com destaque ainda para a passagem
da lanterna vermelha do Tondela de Pepa ao Nacio-

nal de Jokanovic. Mas voltemos ao clássico de sábado que, nesta altura do campeonato, foi mais do
que um clássico. Era um jogo que tinha várias componentes em jogo. Do lado do FC Porto, depois do
desaire do líder no Bonfim, havia a expetativa de
chegar ao topo, pressionar o Benfica e afastar definitivamente o Sporting da luta pelo título. Do lado
dos leões, era fundamental vencer para ainda acalentar alguma esperança de chegar mais perto dos
adversários diretos. A expetativa não durou muito.
Tiquinho Soares, a grande novidade no onze de
Nuno Espírito Santo, abriu o marcador logo aos 7
minutos e bisou ainda antes do intervalo.
Os leões ficaram com uma montanha para subir na

segunda parte. Ainda reduziram, com um golaço de
Alan Ruiz, Adrien acertou na trave e Iker Casillas
acabou também por ser figura neste clássico com
grandes defesas a remates de Coates e Bas Dost.
Do Minho aos Clássicos, o que
aí vem na luta a dois pelo título
Acima de tudo, o FC Porto pressionava o Benfica e foi para a Luz que Nuno Espírito Santo focou
a sua mira no final do clássico. A equipa de Rui
Vitória, ainda castigado, vinha de dois resultados
negativos e podia ceder à pressão de ter de vencer

na crise

para voltar a ser primeiro. Uma suposta crise que
ruiu a pontapés de Jonas que marcou os dois primeiros golos ao Nacional, numa vitória que acabaria por ser selada com mais um golo de Mitroglou.
A ansiedade na Luz não durou mais de 26 minutos,
até ao primeiro golo do brasileiro, e a tranquilidade chegou logo a seguir, aos 35, com o segundo.
Afinal de contas, o Benfica mantinha a condição
de líder que, aliás, já ostenta há dezasseis jornadas.
Nesta 20ª ronda o Vitória de Guimarães acabou
por perder terreno para o Sp. Braga, ao perder em
Paços de Ferreira (2-0). O Desportivo de Chaves
ficou a zeros com o Boavista e deixou a sexta posição para o Marítimo, que somou mais três pontos
diante do Moreirense (1-0), que ainda não venceu
depois de ter erguido a Taça da Liga.
O Arouca foi outros dos grandes vencedores desta
ronda. A equipa de Lito Vidigal bateu um dos adversários diretos, o Vitória de Setúbal (2-1), e voltou a subir mais uns degraus na classificação, ficando já com a Europa à vista. Em clara recuperação,
o Feirense afastou-se um pouco mais da zona de
despromoção com uma vitória sobre o Rio Ave (21). Destaque ainda para a mudança do detentor da
lanterna vermelha, no fundo da classificação, com
o Tondela, com um empate arrancado no Restelo
(0-0), a deixar a incómoda posição ao Nacional.
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Patriots conquistam Super Bowl

após recuperação histórica

O

s New England Patriots venceram a 51.ª
edição do “Super Bowl”, a final do campeonato de futebol americano, ao baterem os
Atlanta Falcons por 34-28, após o primeiro
prolongamento de sempre e depois de estarem
a perder por 25 pontos.
No NGR Stadium, os Patriots escreveram história, rumo ao seu quinto título, depois de 2002,
2004, 2005 e 2015, já que, na final da Liga norte-americana de futebol americano, nunca uma
equipa ganhara após uma desvantagem superior

a 10 pontos. Os Falcons, que haviam perdido a
única final disputada, em 1999, tiveram ‘mão e
meia’ no troféu Vince Lombardi, com vantagens
‘gigantescas’ de 21-0 e 28-3, mas, com o jogo
‘perdido’, o veterano Tom Brady, de 39 anos, fez
‘magia’. Rumo ao seu quinto título, o máximo de
um “quarterback”, Brady começou a fazer funcionar o ataque dos Patriots, com passes acertados, uns atrás dos outros, para mais uma série
de recordes, que lhe valeram o quarto “MVP”
(Jogador Mais Valioso’) do “Super Bowl”, contra três do “mito” Joe Montana. O “12” de New
England, escolhido apenas na sexta ronda e na
199.ª posição do “draft” de 2000, fez recordes
de 43 passes completos, 62 tentados e 466 jardas, dois passes para “touchdown” e uma interceção. Em “grande”, esteve também o “running back” James White, com 14 receções, um
recorde do Super Bowl, para 139 jardas, e três

“touchdowns”, incluindo os dois últimos. História, fez também Bill Belichick, que se tornou
o primeiro treinador a conseguir cinco vitórias
no Super Bowl, à sétima presença, outro recorde. O encontro começou com grande equilíbrio
e total supremacia das defesas, que tornaram o
primeiro período numa troca de “punts” e deixaram o marcador a zero. O segundo quarto foi
completamente diferente, com o jogo a ‘tombar’ para os Falcons com um erro de LeGarrette
Blount, que, por ação de Deion Jones, perdeu a
bola (“fumble”), recuperada por Robert Alford.
Na sequência, o “quarterback” Matt Ryan começou a carburar e o conjunto de Atlanta chegou
ao “touchdown”, pelo “running back” Devonta
Freeman, numa corrida de cinco jardas. Matt
Bryant conseguiu a transformação e fez o 7-0.
Os Patriots acusaram o ‘toque’, perderam rapidamente a bola no ataque seguinte e, em menos
de quatro minutos, os Falcons chegaram ao 14-0,
agora com um ‘touchdown’ do ‘tight end’ Austin Cooper, após um passe de 19 jardas de Ryan.
Brady não encontrava soluções, mas, à custas de
faltas da defesa dos Falcons, chegou a posição
de pontuar no ataque seguinte, só que, então,
Robert Alford intercetou um passe e correu longas 82 jardas para novo ‘touchdown’ (21-0). A
formação de New England estava obrigada a fazer história, mas, até ao intervalo, não conseguiu
mais do que um ‘field goal’, graças a um pontapé
de Stephen Gotstkowski, que reduziu para 21-3
com dois segundos para jogar na primeira parte.
A bola começou dos Patriots na segunda metade, mas foram os Falcons a aumentar para 28-3,
com um passe de seis jardas de Ryan para o ‘touchdown’ de Tevin Coleman. Perante tamanha
desvantagem, os Patriots começaram a arriscar
tudo e, a 2.06 minutos do final do terceiro período, lograram, finalmente, chegar ao ‘touchdown’
(28-9), num passe de cinco jardas de Brady para
James White. Após 21 conversões consecutivas
nos ‘play-off’, Gostkowski falhou, acertando no
poste direito, mas, já no quarto período, a 9.44
do final, marcou mais três pontos (28-12). A duas
posses de bola (touchdown e conversão de dois
pontos), os Patriots reentraram verdadeiramente na corrida ao Super Bowl no ataque seguinte
dos Falcons, quando Dont’a Hightower fez Ryan
perder a bola, que Alan Branch recuperou. Num

ápice, Brady fez novo passe para ‘touchdown’,
desta vez para Danny Amendola. Com 5.56 minutos para jogar, James White converteu a ‘obrigatória’ jogada de dois pontos (28-20). A bola
estava de volta aos Falcons, mas, apesar de uma
‘enorme’ receção de Julio Jones pelo meio e de
terem estado em posição de marcar, foram obrigados a novo ‘punt’. Brady tinha agora 3.30 minutos para completar o ‘milagre’ e, com uma série sensacional de passes, incluindo um para uma
receção inacreditável de Edelman, consegui-o.
James White logrou o ‘touchdown’ e Amendola
converteu os dois pontos. Os Falcons ainda tinham posse de bola, mas ainda a tiveram de a
‘oferecer’ aos Patriots, que nada conseguiram
fazer, mas tinham o prolongamento conquistado
e ganharam a ‘moeda ao ar’. O Super Bowl LI
estava à distância de um ‘touchdown’ (bastava
consegui-lo na primeira posse de bola) e Brady
não perdoou, com James White a selar a sensacional recuperação.

Campeonatos Europeus - Classificação
Espanha
Liga BBVA

1-Real Madrid
2-Barcelona
3-Sevilla
4-Atlético Madrid
5-Real Sociedad
6-Villarreal
7-Athletic
8-Espanyol
9-Eibar
10-Celta de Vigo
11-Las Palmas
12-Alavés
13-Real Betis
14-Málaga
15-Deportivo
16-Valencia
17-Leganés
18-Sporting Gijón
19-Granada
20-Osasuna

P	J	V	
46 19 14
45 21 13
43 21 13
39 21 11
38 21 12
35 21 9
32 21 9
32 21 8
32 21 9
30 20 9
28 21 7
27 21 6
23 20 6
22 21 5
19 20 4
19 20 5
18 21 4
13 21 3
13 21 2
10 21 1

Inglaterra
Premier League
E
4
6
4
6
2
8
5
8
5
3
7
9
5
7
7
4
6
4
7
7

D
1
2
4
4
7
4
7
5
7
8
7
6
9
9
9
11
11
14
12
13

	P	J	V	
1-Chelsea
59 24 19
2-Tottenham
50 24 14
3-Manchester City 49 24 15
4-Arsenal
47 24 14
5-Liverpool
46 24 13
6-Man. United
45 24 12
7-Everton
40 24 11
8-West Bromwich 36 24 10
9-West Ham
31 24 9
10-Watford
30 24 8
11-Stoke City
29 24 7
12-Burnley
29 24 9
13-Southampton 27 24 7
14-Bournemouth
26 24 7
15-Middlesbrough 21 24 4
16-Leicester City 21 24 5
17-Swansea City 21 24 6
18-Hull City
20 24 5
19-Crystal Palace 19 24 5
20-Sunderland
19 24 5

Itália
Serie A
E
2
8
4
5
7
9
7
6
4
6
8
2
6
5
9
6
3
5
4
4

D
3
2
5
5
4
3
6
8
11
10
9
13
11
12
11
13
15
14
15
15

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

P	J	V	
54 22 18
48 23 14
47 22 15
43 23 13
42 23 13
42 23 13
37 22 10
37 22 11
32 23 8
30 23 8
29 23 8
29 23 8
27 22 7
27 23 8
27 23 8
25 23 6
22 23 5
14 23 3
13 22 3
9 23 1

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E
0
6
2
4
3
3
7
4
8
6
5
5
6
3
3
7
7
5
4
6

D
4
3
5
6
7
7
5
7
7
9
10
10
9
12
12
10
11
15
15
16

	P	J	V	
1-Monaco
52 23 16
2-Paris SG
49 23 15
3-Nice
49 23 14
4-Lyon
37 22 12
5-Saint-Étienne 36 23 9
6-Marseille
33 23 9
7-Bordeaux
33 23 8
8-Guingamp
31 23 8
9-Rennes
31 23 8
10-Toulouse
29 23 8
11-Nancy
27 22 7
12-Lille
26 23 7
13-Montpellier
26 23 6
14-Nantes
26 23 7
15-Caen
25 22 7
16-Dijon
24 23 5
17-Metz
24 22 7
18-Angers
23 23 6
19-Bastia
22 23 5
20-Lorient
21 23 6

E
4
4
7
1
9
6
9
7
7
5
6
5
8
5
4
9
5
5
7
3

D
3
4
2
9
5
8
6
8
8
10
9
11
9
11
11
9
10
12
11
14

1-B. München
2-RB Leipzig
3-E. Frankfurt
4-B. Dortmund
5-TSG Hoffenheim
6-Hertha BSC
7-FC Köln
8-SC Freiburg
9-B. Leverkusen
10-FC Augsburg
11-B. M´gladbach
12-Schalke 04
13-Mainz
14-Wolfsburg
15-W. Bremen
16-Hamburger SV
17-FC Ingolstadt
18-Darmstadt 98

P	J	V	
46 19 14
42 19 13
35 19 10
34 19 9
34 19 8
33 19 10
32 19 8
26 19 8
24 19 7
24 19 6
23 19 6
22 19 6
22 19 6
19 19 5
16 19 4
16 19 4
15 19 4
9 19 2

E
4
3
5
7
10
3
8
2
3
6
5
4
4
4
4
4
3
3

D
1
3
4
3
1
6
3
9
9
7
8
9
9
10
11
11
12
14

Gesto
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de Quaresma deixou
adeptos do Fenerbahçe irritados

E

quipa do internacional português
foi derrotada por 1-0.
Fenerbahçe e Besiktas, equipa onde atua
Ricardo Quaresma, defrontaram-se este
domingo. A formação do internacional por-

numa camisola do Besiktas empunhando-a
na direção dos adeptos do clube rival, reforçando assim o seu empenhamento pelo
emblema que representa.

P
1-Benfica
2-FC Porto
3-Sporting
4-Braga
5-V. Guimarães
6-Marítimo
7-Chaves
8-V. Setúbal
9-Rio Ave
10-Arouca
11-Boavista
12-Belenenses
13-Feirense
14-Paços Ferreira
15-Moreirense
16-Estoril Praia
17-Tondela
18-Nacional

48
47
38
37
35
31
28
28
27
27
25
24
22
20
18
16
14
13

RESULTADOS

tuguês foi derrotada por 1-0, em jogo da
Liga turca, e o extremo não quis abandonar
o relvado sem antes espicaçar os adeptos
adversários.
Depois do apito final, Quaresma pegou

Recorde-se que o português renovou recentemente contrato com o Besiktas. Quaresma está agora vinculado às ‘águias pretas’ até 2020.

“Casillas, o santo dragão”.
Elogios sucedem-se em Espanha

C

om 35 anos e depois de 960 jogos
disputados, Iker Casillas vive uma
“segunda junventude”, refere o jornal
Marca.

A publicação faz destaque com o atual
guarda-redes do FC Porto, que é, neste

momento, o menos batido das principais
ligas europeias.
O guardião dos dragões sofreu apenas 11
golos em 20 jogos e foi uma das figuras
do Clássico frente ao Sporting.
“No último minuto do referido
encontro, El Santo fez uma defesa milagrosa e imprediu que o
cabeceamento de Coates terminasse no fundo das redes. Jorge
Jesus ficou rendido ao guarda-redes e até disse que foi Casillas a vencer este encontro”,
pode ler-se na Marca.
O jornal espanhol publicou
ainda uma imagem, onde
compara as estatísticas de
Casillas às de outras equipas
europeias, que também têm
as melhores defesas dos seus campeonatos.

E as equipas mais concretizadoras da Europa são...

M

ónaco e Barcelona lideram o
ranking de golos marcados na
temporada 2016/17

Numa lista onde não figura qualquer clube português, o Mónaco, treinado por Leonardo Jardim, e o Barcelona lideram o top
10 das equipas com mais golos na Europa,

em 2016/17, no conjunto de todas as competições.
Atrás dos dois clubes, ambos com 100
golos, aparece o Real Madrid a fechar o
‘pódio’, com 98 tentos marcados até ao
momento.
Depois dos merengues, aparecem também na lista clubes como o Arsenal, o PSG
e o Manchester City.
Top 10 das equipas com mais golos em
todas as competições (2016/17):
Mónaco, 100; Barcelona, 100; Real Madrid, 98; Arsenal, 83; PSG, 82; Manchester
City, 77; Sevilha, 69; Chelsea, 67; Bayern
Munique, 67; Roma, 67.

		

V
15
14
11
11
10
9
6
8
8
8
6
6
6
5
5
4
3
3

E

D

3
5
5
4
5
4
10
4
3
3
7
6
4
5
3
4
5
4

2
1
4
5
5
7
4
8
9
9
7
8
10
10
12
12
12
13

GM GS
44
12
39
11
36
22
31
17
29
22
18
16
21
19
21
20
25
28
21
25
22
23
13
18
17
34
21
32
18
31
14
25
15
33
15
32

pRÓXIMA JORNADA

03/02 P. Ferreira 2-0 Guimarães
04/02 Chaves 0-0 Boavista
FC Porto 2-1 Sporting
05/02 Arouca 2-1 V. Setúbal
Benfica 3-0 Nacional
Belenenses 0-0 Tondela
06/02 Marítimo 1-0 Moreirense
Feirense 2-1 Rio Ave
Braga 1-1 Estoril Praia

1-Portimonense
2-Desp. Aves
3-Académica
4-Santa Clara
5-Varzim
6-Penafiel
7-Benfica B
8-Braga B
9-Sp. Covilhã
10-Cova da Piedade
11-V. Guimarães B
12-Gil Vicente
13-Fafe
14-U. Madeira
15-Vizela
16-Leixões
17-FC Porto B
18-Famalicão
19-Sporting B
20-Ac. Viseu
21-Freamunde
22-Olhanense

J
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

10/02 Benfica 15:30 Arouca
11/02 Tondela 6:45 Feirense
V. Setúbal 11:00 Chaves
E. Praia 13:15 P. Ferreira
V. Guimarães 15:30 FC Porto
12/02 Nacional 11:00 Belenenses
Moreirense 13:00 Sporting
Boavista 15:15 Braga
13/02 Rio Ave 15:00 Marítimo

P

J

V

E

D

57
52
41
39
38
38
38
34
34
33
33
32
31
31
30
29
29
29
27
27
25
14

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

17
15
11
11
10
11
10
8
8
9
10
7
8
8
6
7
7
7
7
6
5
3

6
7
8
6
8
5
8
10
10
6
3
11
7
7
12
8
8
8
6
9
10
5

2
3
6
8
7
9
7
7
7
10
12
7
10
10
7
10
10
10
12
10
10
17

GM GS
47
39
25
27
33
35
30
34
26
26
34
19
33
25
25
24
27
26
31
24
22
26

17
21
18
30
30
32
28
29
24
32
33
20
36
29
25
23
34
32
41
30
26
48

RESULTADOS

pRÓXIMA JORNADA

03/02 Benfica B 2-1 Vizela
04/02 Portimonense 0-0 Académica
Braga B 0-1 Sp. Covilhã
Santa Clara 1-3 Fafe
05/02 Olhanense 2-2 FC Porto B
Penafiel 3-1 U. Madeira
Ac. Viseu 1-2 Gil Vicente
Leixões 2-1 V. Guimarães B
Desp. Aves 1-2 Varzim
Freamunde 3-1 Cova da Piedade
Sporting B 1-1 Famalicão

09/02 Vizela 15:15 Sporting B
11/02 Cova da Piedade 10:00 Penafiel
Sp. Covilhã 10:00 Portimonense
Fafe 10:00 Olhanense
FC Porto B 10:00 Freamunde
Famalicão 10:00 Braga B
U. Madeira 10:00 Académica
Benfica B 11:00 Desp. Aves
Varzim 11:00 Leixões
12/02 Gil Vicente 6:15 Santa Clara
V. Guimarães B 10:00 Ac. Viseu

Taça de portugal | meias finais
		
V. Guimarães - Chaves
Estoril Praia - Benfica

1ª Mão
01/03 10:00
01/03 10:00

Benfica-B. Dortmund
Paris SG-Barcelona
Real Madrid-Napoli
Bayern München-Arsenal
Manchester City-Monaco
B. Leverkusen-A. Madrid
Sevilla-Leicester City
FC Porto-Juventus

1ª Mão
14/02|14:45
14/02|14:45
15/02|14:45
15/02|14:45
21/02|14:45
21/02|14:45
22/02|14:45
22/02|14:45

FK Krasnodar-Fenerbahçe
Olympiacos-Osmanlispor
L. Razgrad-FC Kobenhavn
Astra Giurgiu-Genk
Gent-Tottenham
Celta de Vigo-S. Donetsk
FK Rostov-Sparta Praha
AZ Alkmaar-Lyon
B. M´gladbach-Fiorentina
Anderlecht-Zenit
Legia Warszawa-Ajax
Man. United-Saint-Étienne
PAOK-Schalke 04
Athletic-APOEL
H. Be´er Sheva-Besiktas
Villarreal-Roma

1ª Mão
16/02|11:00
16/02|13:00
16/02|13:00
16/02|13:00
16/02|13:00
16/02|13:00
16/02|13:00
16/02|13:00
16/02|13:00
16/02|15:05
16/02|15:05
16/02|15:05
16/02|15:05
16/02|15:05
16/02|15:05
16/02|15:05

2ª Mão
05/04 10:00
05/04 10:00

2ª Mão
08/03|14:45
08/03|14:45
07/03|14:45
07/03|14:45
15/03|14:45
15/03|14:45
14/03|14:45
14/03|14:45

2ª Mão
22/02|12:00
23/02|11:00
23/02|15:05
23/02|15:05
23/02|15:05
23/02|15:05
23/02|15:05
23/02|15:05
23/02|15:05
23/02|13:00
23/02|13:00
22/02|12:00
23/02|13:00
23/02|13:00
23/02|13:00
23/02|13:00
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REER - CELI
DATA LIMITE PARA COTIZAR: 1 DE MARÇ0 DE 2017

Contribua para o REER ou CELI
Poupe nos impostos
As melhores taxas de juro no mercado
CONSULTE UM DOS NOSSOS CONSELHEIROS
514-842-8077

