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palavra do diretorFuturo sombrio

Se, horas depois de conhecidos 
os resultados das eleições ame-
ricanas, o mundo respirou um 
pouco de alívio com o discurso 
pronunciado pelo Presidente elei-

to dos Estados Unidos da América, logo depois vol-
tamos a ter um Donald Trump idêntico ao candidato 
durante a campanha eleitoral.
Já aconteceu a tomada de posse e num discurso 

patriótico, Trump prestou juramento sobre a Bíblia e 
garantiu que “quando a América está unida, é impa-
rável” e que nunca vai abandonar a sua nação. “Va-
mos estar protegidos por Deus”, continuou Trump. E 
“vamos fazer a América grande outra vez”. Um ato 
oficial sem brilho, onde se seguiu momentos poucos 
habituais nos Estados Unidos, com rituais próprios 
de uma tomada de posse à americana, que foram 
ensombrados pelas manifestações nas ruas. Até 
mesmo a parada de reentrada na Casa Branca mais 
parecia um funeral, sem o entusiasmo dos america-
nos, que acorriam aos milhares para verem o novo 
Presidente passar. Por isso, o novo Presidente dos 
Estados Unidos é visto como que um salto no escuro, 
porque as suas declarações continuam a fazer furor, 
sem olhar a direção e a quem se dirige. Abre a boca 
e contradiz-se e os seus mais diretor responsáveis 
o contradizem e já se sabe que saem declarações 
medonhas para o mundo e mesmo para a América e 
seus aliados diretos. Quem já se esqueceu da céle-
bre frase “Eu quero ser imprevisível”, no seu discurso 
sobre política externa em plena campanha eleitoral. 
A frase ficou e parece que as pessoas começaram 
a absorver a totalidade do seu conteúdo programá-
tico e político. Os entendidos na matéria consideram 
que sob a presidência Trump, os Estados Unidos 
poderão deixar o seu papel de liderança na ordem 
internacional e ocidental, porque a política “Primei-
ro a América” pode ter, eventualmente, resultados 
desastrosos para a humanidade. O Papa Francisco 
espera para ver o que vai fazer Donald Trump como 
Presidente dos EUA, mas numa entrevista deixa um 
alerta que vai ao encontro de algumas ideias defen-
didas pelo novo inquilino da Casa Branca, ou seja, 
para o perigo de em tempos de crise as pessoas pro-
curarem salvadores que nos “defendem com muros”, 
numa referência clara a Trump. Continua o Papa- “O 
caso da Alemanha em 1933 é típico: um povo estava 
em crise, procurou a sua identidade e apareceu um 
líder carismático que prometeu dar-lhe identidade e 
deu-lhe uma identidade distorcida e já sabemos o 
que passou”, avisa o Papa, que comentou ainda o 
discurso nacionalista sobre o controlo de fronteiras.
Durante 16 meses de campanha, o candidato repu-

blicano prometeu fazer o contrário que o presidente 
Barack Obama: reconciliação com a Rússia do pre-
sidente Vladimir Putin, envio de dezenas de milhares 
de soldados na Síria e no Iraque para aniquilar o gru-
po Estado Islâmico, guerra comercial com a China, 
questionou os princípios da NATO e dos acordos in-
ternacionais sobre o clima, o livre comércio e o acor-
do nuclear iraniano. Por seu lado, Putin qualificou 
Trump de “homem brilhante e muito talentoso”, e foi 
o primeiro a enviar-lhe os parabéns pela sua eleição, 
expressando a sua “esperança” de melhorar as re-
lações russo-americanas, atualmente em seu mais 
baixo nível desde a Guerra Fria. Em campanha, Do-
nald Trump acusou várias vezes a China, “inimiga” 
da América, de “roubar” os empregos de seu país, de 
manipular a sua moeda e ameaçar uma guerra co-
mercial contra a segunda potência mundial. O mun-
do mostra-se algo preocupado com o novo cenário 
que Trump trouxe à política internacional e o Papa 
Francisco mostra-se preocupado, ao ponto de afir-
mar que “estamos na III Guerra Mundial aos bocadi-
nhos. E ultimamente fala-se de uma possível guerra 
nuclear como se fosse um jogo”, mostrando-se igual-
mente preocupado com a “desproporção económi-
ca”: “que um pequeno grupo da humanidade tenha 
mais de 80% da riqueza, com o que isso significa, e 
onde no centro do sistema económico está o deus 
dinheiro e não o homem, a mulher, o humano.”
“Não gosto de me antecipar aos acontecimentos, 

nem de julgar as pessoas antes de tempo”- diz o 
Papa, mas veremos o que faz Trump e aí formarei 
a minha opinião”. A ver vamos, não sejamos muito 
pessimistas e esperamos que os americanos te-
nham o remédio para curar qualquer mal que possa 
advir nos próximos tempos.

a Fatalidade do homem
é obra de outros homens

os cerca de 5 milhões de portugueses presentes em todo o mundo, 
prestam um grande contributo neste esforço gigantesco em que 

se ergue a família, a economia e se constrói a nossa história e nem sem-
pre na dignidade a que têm direito. os portugueses e gentes de tantas 
outras nacionalidades  vivem e erguem com trabalho, sacrifício, sabe-
doria e honestidade os países que escolheram para viver.
Os povos sabem bem quem está comprometido com a defesa e a realiza-

ção dos seus sonhos e de um mundo mais justo e mais humano. O mundo 
não é apenas as imagens que nos mostram, nem o que é dito por meia dúzia 
de comentadores bem pagos para promover a intriga política, denegrir e 
servir as sombras de outros interesses em nome da segurança e dos casinos 
financeiros.  A informação legítima é garantida pelos jornalistas no terre-
no, que garantem os títulos das diferentes culturas, ação social e política 
nos bons e maus momentos, sem recados do poder «Estado»!... 
Mas hoje é fácil ver que neste baile há quem dança e quem não dança. 
As guerras desenvolvidas principalmente por forças estrangeiras em so-

corro dos seus servidores, « da especulação dos mercados, quota no ma-
nancial petrolífero e imposição do mais forte», cuja consequência foi e 
continua a ser a morte de milhares de cidadãos no «Iraque, Afeganistão e 
a destruição da Líbia e Síria e tantos outros países.
Restará saber se os projetos erguidos em nome de uma outra razão de 

Estado, conseguem responder eficazmente a formas de exclusão política e 
económica, se acentuam ou não as fronteiras identitárias, nacionais, étni-
cas de classe e em que medida favorecem ou bloqueiam a possibilidade de 
os indivíduos construírem os seus projetos de vida. Até agora as guerras 
conhecidas só desestruturou famílias, inviabilizou qualquer perspectiva de 
desenvolvimento, aumentou as feridas dos conflitos e o desemprego.
Os imensos riscos que a atual situação internacional comporta contém 

também possibilidades que obrigam a uma maior  e mais alargada acção 
da solidariedade dos emigrantes no mundo e pela resolução pacífica dos 
conflitos. O movimento atual contra os emigrantes vem das mesmas pes-
soas, que aproveitaram o trabalho e saber dos emigrantes para construirem 
os seus imperios. 
A deriva militarista comandada pelos Estados Unidos, com algum apoio 

da França e do Reino Unido, tem o perigo do desencadeamento de uma es-
calada de conflitos que leve ao deflagrar de confrontos com incalculáveis 
consequências para a Humanidade.  O fortalecimento dos povos contra a 
guerra e o militarismo, pela paz e a solidariedade com os povos vítimas 
da ingerência estrangeira, coloca-se  como uma das grandes exigências 
da atualidade, como ficou claro na recente Assembleia Mundial da Paz, 
realizada no Brasil
Expulsar pessoas pode dar origem a novas revoltas e perseguições poli-

ciais sem se saber porquê? 
Eis como forjar insurrectos. 
A mundialização favoreceu a emigração, a produção barata e prometeu 

um mundo sem fronteiras. «E agora»? 
Mais jovens sem vintém podem ser mandados para a guerra do homem 

rico... Quando é que vamos aprender?
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AgendA comunitáriA

dia dos namorados
Dia dos namorados, “saint-valentin”, sábado, dia 11 de 
fevereiro pelas 19h ementa com uma entrada, sopa, sa-
lada, 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 por-
tuguesa de Ste-Thérèse com jantar/dançante com a par-
ticipação do DJ Tony Resendes. Para mais informações 
contactar a Associação 450-435-0301, Humberto Soares 
514-826-0851, Andrea Vieira 450-543-1618.

sExta-fEira
3 DE fEvErEirO, 2017

sOpa, fritaDa DE pEixE Ou panaDOs 
DE pOrcO cOM arrOz E salaDa,

sObrEMEsa
Reserve o seu lugar: APC: 514 844-2269;

J. Fernandes 514 501-1278; 
C. Rosário 514 255-4849

aSSoCiação 
portugueSa
do Canadá

jorge Correia
jcorreia@avozdeportugal.com

tolerando a intolerânCia

À hora que escrevo este ar-
tigo ainda não está escla-

recido os contornos do ataque 
perpetrado contra uma mes-

quita em quebec neste domingo por volta das 
oito da noite, onde pelo menos há seis mortos a 
lamentar fora os feridos.
Discute-se desde logo que é um ato terrorista, a 

islamofobia, o conflito entre xiitas e sunitas, os ata-
ques por todo o mundo, etc., contudo fica por dis-
cutir a intolerância que vamos vendo pulular aqui 
e ali, sobre a forma socialmente aceite de protecio-
nismo, medo mal disfarçado do “outro”, pisando 
sobre os valores de igualdade humana estabeleci-
dos nas constituições ou documentos equivalentes 
dos poderes políticos. Ainda não vi firmeza em 
afirmar que esta violência gratuita vai para além 
da aparente guerra religiosa, cultural, ou mesmo 
económica. Prova disso é a variedade de origens 
dos vários autores dos atentados, entre aqueles que 
vêm especificamente para atentar contra vidas, ou 
aqueles que já vivem nos lugares que serão palcos 
da sua violência. Fala-se em radicalização, mas 
julgo que se trata de uma palavra algo mal aplica-
da, pois a violência é apenas violência, é um de-
satino que atinge qualquer um: temos o exemplo 
dos terroristas no médio oriente ao condutor aqui 
nas nossas estradas que se torna violento por qual-
quer razão menor em pleno asfalto; temos o po-
lítico que mobiliza massas populares aflitas com 
o medo, desnorteadas no turbilhão de notícias, à 
criança ou jovem que se diverte violentando outra 
criança ou jovem de uma forma gratuita. Vamos 
assistindo a isto impávidos e serenos, muitas das 
formas de intolerância vão sendo assim toleradas. 
Já nem falo no bombardear constante das formas 
de entretenimento que são gratuitamente violentas. 
Toleramos a violência quando fechamos os olhos 
porque convém comercialmente, politicamente, 
economicamente, ou outra forma de interessa mais 
particular. Recordo-me de um episódio nos meus 

tempos de universidade, em conversa com outros 
dois colegas, um dos quais, eu conhecia de vis-
ta mas não tinha tanta familiaridade. Falávamos 
curiosamente sobre Mário Soares, da sua inter-
venção antes, durante e após 25 de Abril, apesar 
de terem sido tempos que não nos recordávamos 
por nós mesmos dado termos nascido por volta da 
revolução. A determinada altura referi dois factos 
que considerava positivos de Mário Soares, que eu 
considerava e ainda considero marcantes na sua 
intervenção política, ainda que não nutra nenhuma 
simpatia especial por ele. Quando referi isto, aque-
le colega menos familiar, no entanto aprazível, que 
estava em amena cavaqueira connosco, com um 
ar que não faria mal a uma mosca, transformou-
-se numa odiosa personagem de um qualquer livro 
de ficção criminosa, agarrando-me, empurrando-
-me, ameaçando-me com violência e atirando ao 
ar impropérios em altos brados contra mim e o 
Mário Soares. Este episódio na altura surpreendeu-
-me pelo inusitado da reação violenta e repentina, 
transformando um simpático ser num monstro em 
questão de segundos. Por isso não me admira os 
atos de violência cujos autores são caracterizados 
como excelentes pessoas, pacíficos, e todo um rol 
de adjetivos agradáveis. Não nos iludamos: o ser 
humano transforma-se rapidamente no animal que 
ainda habita em si, e nas condições certas, esse ani-
mal exprime-se no seu pior. É pena que pouco se 
faça na sociedade para elevar o ser humano acima 
desse animal que ainda teima habitar em nós, pois 
vamos tolerando o intolerável.
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é neCessário inoVar e aCompanhar noVas
dinâmiCas para CatiVar joVens, aFirma
rui bettenCourt no Canadá

o Secretário regional adjunto da presi-
dência para as relações externas consi-

derou, no Canadá, ser essencial não apenas a 
preservação das nossas tradições e costumes 
mas também termos a “capacidade de inovar 
e demonstrar a nossa realidade cultural”.
“É meritório, e muito agradecemos todo o tra-

balho que têm desenvolvido, mas se queremos 
que a nossa juventude se comprometa com a 
missão que tem norteado a vossa ação, devemos 
ser capazes de corresponder, através do que te-
mos atualmente, ao que os mais novos se identi-
ficam”, afirmou Rui Bettencourt, que falava, na 
noite de ontem, na Casa dos Açores do Winni-
peg.
Para o governante açoriano, “a identidade aço-

riana não é algo estático, mas sim um processo 
que evolui pelo passar do tempo, pela diversida-
de de atores, pelas experiências da convergência 
cultural, quer mesmo pelo contacto permanente 
entre os açorianos que vivem no arquipélago e 
todos aqueles que estão espalhados pelo mun-
do”, realçando que “o nosso desafio será preci-
samente acompanhar as novas dinâmicas, tanto 
aqui como nas ilhas que nos são comuns”.
No encontro, promovido pela Casa dos Açores 

e que reuniu cerca de 20 organizações portugue-
sas da província de Manitoba, o Secretário Re-
gional teve ainda a oportunidade de conhecer a 
dinâmica comunitária açoriana existente naque-
la província do Canadá, desde a filarmónica aos 
grupos folclóricos, das associações culturas às 
sociais, bem como líderes locais.
A Casa dos Açores do Winnipeg, fundada a 13 

de setembro de 1992, tem como objetivos pro-
mover, preservar e divulgar localmente a cultura 
açoriana e criar pontes que aproximem cada vez 
mais os açorianos residentes, naquela zona do 
Canadá, aos Açores, através de diversas ativida-
des. A importância da comunidade açoriana na-
quela cidade foi reconhecida pela Câmara Mu-
nicipal do Winnipeg ao inscrever na toponímia 
local a Rua dos Açores.
Ainda durante o dia ontem, na cidade de Mon-

treal, Rui Bettencourt renuiu-se com a Ministra 
para a Imigração, Diversidade e Inclusão, Kath-
leen Weil, à qual sublinhou as boas relações en-
tre o Governo do Quebeque e a comunidade aço-
riana residente naquela província. “Apraz-nos 
registar o reconhecimento que o Governo desta 
província tem da nossa comunidade, salientan-
do a sua plena integração e o contributo para o 

desenvolvimento e progresso socioeconómico e 
cultural”, afirmou.
Na província de Ontário, visitou o Portuguese 

Support Service for Quality Living, na cidade de 
Hamilton, que apoia diversas famílias e adultos 
com deficiências físicas e cognitivas.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

belezA dA semAnA

feliz AniVersário

foto dA semAnA
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Feliz aniVersário amália
Sylvio MartinS
smartins@avozdeportugal.com

nunCa desistas da Vida

tu podes ter defeitos, viver 
ansioso e ficares irritado 

algumas vezes, mas nunca te 
esqueças que a tua vida é a 
maior empresa do mundo.

Só tu podes evitar que ela vá à falência. Em-
bora tenhas algumas dificuldades em acreditar, 
há muitas pessoas que te admiram que acreditam 
e precisam de ti. É importante que te lembres 
sempre que ser feliz não é ter um céu sem tem-
pestades, caminhos sem acidentes, trabalhos sem 
fadigas, relacionamentos sem decepções.
Os problemas nunca vão desaparecer, mesmo 

na mais bela existência os problemas existem 
para serem resolvidos, e não para perturbar-nos . 
Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança 
nas batalhas, segurança no patamar do medo, e 
amor nos desencontros. Sabes que quando so-
mos abandonados pelo mundo a solidão é su-

perável; mas quando somos abandonados por 
nós mesmos a solidão é quase incurável. Sabes 
que a maior aventura do ser humano é viajar! E 
a maior viagem que alguém pode empreender é 
para dentro de si mesmo. E o modo mais emo-
cionante de realizá-lo é ler um livro, pois um 
livro revela que a vida é o maior de todos os li-
vros, mas é pouco útil para quem não souber ler 
nas entrelinhas e descobrir o que as palavras não 
disseram. Portanto caro amigo nunca desistas 
da vida! Conquista amigos, enfrenta derrotas, e 
vence obstáculos. E bate à porta da vida e diz-lhe 
que não tens medo de a viver. Pára de ser víti-
ma dos teus problemas, e torna-te autor da tua 
própria historia. Se alguém te bloquear a porta, 
não gastes energia com o confronto, procura as 
janelas. Lembra-te da sabedoria da água: a água 
nunca discute com os seus obstáculos, mas con-
torna-os. Quando alguém te ofender ou frustrar, 
tu és a água e a pessoa que te feriu é o obstáculo! 
Contorna-o sem discutir. Aprende a amar sem 
esperar muito dos outros.

joSÉ da ConCeição
jconceicao@avozdeportugal.com

a semana passada foi uma 
semana histórica, a me-

nina amália, que eu vi cres-
cer de ano em ano tem agora 
16 anos... 

Como os anos passam, é incrível. Esta menina 
que é da terceira geração dos portugueses a vive-
rem aqui em Montreal, sabe ler, escrever e falar 
português, vai á escola portuguesa, também vai 
a todas as semanas dançar no Grupo Folclórico 
Português de Montreal de Santa Cruz e está en-
volvida em 1500 coisas através da comunidade. 
Uma verdadeira jovem da comunidade que vai 
ser um dos seus pilares. Quero desejar um fe-
liz aniversário e agradecer por me terem dado 
a possibilidade de dar uma olhadela na próxima 
geração que vai lidar esta comunidade. 
todos os parabéns a você, nesta data queri-

da, muitas felicidades, muitos anos de vida. 
Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, 

para a menina ámalia uma salva de palmas.
Mais uma vez, feliz aniversário.



A Voz de PortugAl  |  1 de feVereiro de 2017  |  P. 6

a missão santa Cruz Celebrou
a nossa senhora da estrela

a Missão Santa Cruz cele-
brou, este fim-de-semana 

transato, a nossa Senhora da 
estrela com uma celebração 

presidida pelo o Sr. padre josé Maria Cardoso.

Ele anunciou que a nossa comunidade em ce-
lebração com os mensageiros de nossa Senhora 
de Fátima dava início ao centenário das apari-
ções de Fátima. Para esse fim, esteve entre nós 
nos dias 28 e 29, o Sr. Doutor Telmo Pereira 
Fernandes orientando o curso para catequistas, 

mensageiros de Fátima, e comunidade em que o 
tema era caminhar para o futuro com esperança. 
Teve a participação de 80 pessoas. Na inclusão 
deste centenário terão lugar no dia 5 fevereiro a 
missa das filarmónicas e tuna, a 12 de fevereiro, 
missa dos fadistas e a 19 de fevereiro, missa dos 
ranchos folclóricos. Nestas celebrações, estará 
presente a imagem de nossa Senhora de Fátima. 
Esta celebração teve como centro principal 

a Nossa Senhora da Estrela, nossa mãe. O ce-
lebrante na sua homilia nos fez refletir sobre a 
Senhora da Estrela e como o amor a mãe era ce-
lebrado nas ilhas dos açores e ao terminar nos 
quis deixar esta mensagem:

Nesta noite das estrelas 
Em que a mãe nos dá Jesus 
Que ele seja para nós guia 
E para todo o mundo luz 

E se é na Ribeira grande 
Que a senhora tem mais brilho 

Nós aqui na Santa Cruz
Vamos pegar-lhe no filho 

É com a vela que acendemos 
A sua luz a brilhara 

E nos momentos difíceis 
Ela connosco estará 

Esta celebração teve a participação do grupo 
coral do Santo Cristo e da banda filarmónica do 
Divino Espírito Santo de Laval que cantaram ás 
estrelas. 

Hoje é véspera das estrelas 
Amanhã é o seu dia 

Queremos louvar com elas 
A mãe Estrela que é Maria. 

Terminada a celebração a filarmónica deu um 
concerto no salão aonde foi servido um café a 
todos os presentes. a iniciativa desta festa foi 
organizada pela família do Sr. ildeberto Silva 
em conjunto com as pessoas que com ele tem 
prestado auxilio aos quais a Missão de Santa 
Cruz agradece com um obrigado.

Manuel neveS
mneves@avozdeportugal.com

aniVersário do padre phong
antero branCo

a comunidade portuguesa 
de Montreal festejou, na 

passada segunda-feira, o qua-
dragésimo segundo aniversá-

rio do padre phong.
Nasceu durante a guerra do Vietnam, que durou 

20 anos. Tal como acontece hoje, milhares de 
vietnamitas morreram no mar, quando tentavam 
fugir à guerra e à pós guerra. 
O padre Phong, com sete anos, foi um dos que, 

juntamente com seu irmão, fugiram ao terror, 
navegando durante dias, até encontrar uma terra 
para os acolher. Anos depois é que a família con-
seguiu reunir-se, nos Estados Unidos. Se fosse 
hoje, não sei se seria possível.
Neste mundo em que se criam muros, em vez 

de pontes, para acolher “refugíados”, que fogem 
à guerra e à miséria, por vezes são maltratados e 
mal acolhidos.
O padre Phong agradece, com frequência, tudo 

o que a vida lhe tem proporcionado. 
Hoje está trabalhando com a comunidade de 

Santa Cruz e dá uma ajuda à de Sainte Ambroise.

Muitos parabéns ao Padre Phong e muitos anos 
de vida entre nós.
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matança do porCo em anjou
HuMberto
Cabral

no Centro 
Comunitá-

rio do espírito 
Santo em anjou 

a tradição é sempre muito impor-
tante. uma delas é a festa tradi-
cional da Matança do porco em 
anjou. Como sempre a festa foi 
muita boa, a animação foi a cargo 

do dj entre-nós que fez um óti-
mo trabalho e a comida foi muita 
boa. parabéns a direção por mais 
uma festa bem sucedida.

o balanço do ano Com rita de santis

o balanço do ano com 
rita de Santis.

Antes das férias natalícias, nós 
tivemos o privilégio de encon-

trar a ministra responsável do acesso à informa-
ção e da reforma às instituições democráticas, 

Dra. Rita de Santis, no seu escritório. O encontro 
foi para realizar o seu balanço do ano 2016. 
Como ministra responsável do acesso à informa-

ção, o último ano, assim como o mês de janeiro, 
foi dedicado à promoção da proteção dos dados 
pessoais e da vida privada. Nesta época de Face-

book e Instagram, ficou mais fácil pôr a nossa vida 
privada em pública. O ministério pediu ao Nicolas 
Ouellet para ser o porta-voz da campanha das es-

colas secundárias. Ela 
convida as pessoas a 
visitar o site www.pen-
sesy.gouv.qc.ca para ter 
as informações sobre a 
campanha. 
Mas antes de ser mi-

nistra, ela é sobretudo 
deputado provincial de 

Miguel FÉlix
mfelix@avozdeportugal.com

Bourassa-Sauvé. Durante a entrevista, ela congra-
tulou a sua equipa: Dominique Debrosse, Makka 
Hasanova e Eugenia Marques, que recebem 
anualmente 150 pessoas. Uma das grandes preo-
cupações é a taxa de desemprego do sector. Em 
colaboração com a freguesia de Montreal-Nord e 

do deputado federal, o Dr. Emmanuel Dubourg, 
várias atividades foram criadas para fazer conhe-
cer as oportunidades nas regiões do Quebeque 
que necessitam empregos. Ela deu o exemplo do 
deputado de Mégantic, Sr.Ghislain Bolduc, com o 
Sr. Abdelaziz Rzik, que fazem conhecer as neces-
sidades da região. 
uma pequena palavra é para felicitar e agra-

decer a Sra. eugenia Marques para o seu de-
sempenho no escritório de bourassa-Sauvé 
durante os últimos anos.
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Comemorando os 42 anos da 
radio Centre-Ville Com uma noite de Fado

a radio Centre-ville (rvC), 
que podem ouvir através 

do 102.3 FM, ou na net no www.radiocentre-
-ville.com, é um dos poucos órgãos de comuni-
cação social que dá voz a diversas comunida-
des de Montreal. no ar desde 27 de janeiro de 
1975, esta rádio - que é um organismo sem fins 
lucrativos - é fruto do trabalho de voluntários 
e subsiste graças a subsídios governamentais, 
donativos e alguma publicidade.
A RVC nasceu fruto da acção conjunta de um 

grupo de intervenientes do bairro de Saint-Louis, 
ponto de confluência dos vários grupos étnicos 
de Montreal. A ideia de base que presidiu à sua 
fundação foi dar voz aos principais grupos que 
faziam parte da composição social desse bairro 
e que estavam excluídos dos média tradicionais. 
Assumiu-se sempre como uma via alternativa 
para dar voz aos sem voz.
O que começou inicialmente com uma difusão 

em cinco línguas (francês, inglês, português, gre-
go e espanhol) cresceu e ganhou outra dimensão. 
Hoje, a RVC transmite em nove idiomas e a pro-
gramação em português ocupa uma posição des-
tacada, sendo uma mais-valia para a comunidade 
através da divulgação da língua, música, cultura 
e notícias portuguesas. A RCV difunde em portu-
guês de segunda a quinta-feira entre as 18:00 e as 
20:00 horas e às sextas-feiras entre as 18:00 e as 
19:30. Aos domingos, das 16 às 17 horas, a pro-
gramação em português é especialmente dedicada 
à comunidade angolana. Cada emissão tem um 
apresentador diferente aos quais se juntam regu-
larmente vários cronistas e diferentes convidados 
que contribuem a que os conteúdos sejam bastan-
te variados.
Como prova disso podemos ouvir às segundas 

e quartas-feiras o programa “Notas de lá e de cá” 
produzido e apresentado por Clementina Santos e 
ultimamente co-animado por Joaquina Pires que 

comenta a actualidade local, nacional e interna-
cional. O programa conta regularmente com a 
presença de convidados que testemunham de di-
ferentes acontecimentos sociais, políticos e cultu-
rais da actualidade. Os mais pequeninos também 
não são esquecidos nas “Notas de lá e de cá” das 
quartas-feiras com a rubrica Quem conta um con-
to acrescenta um ponto produzida e apresentada 
por Inês Faro representante da Coordenação do 
ensino de português para o Canadá.
Às terças-feiras António Salvador anima “Musi-

ca para o jantar” Para além da música popular são 
de destacar neste programa as intervenções em 
directo de Portugal no que respeita à actualidade 
desportiva da semana com José Casaleiro e às no-
tícias do dia em Portugal, via RDP internacional. 

Na quinta-feira, o programa “Hora Açoriana”, 
da responsabilidade de Francisca Reis, é, como 
o título indica, especialmente dedicado à comu-
nidade açoriana. Este programa pretende trazer 
os Açores mais perto das vossas casas e falar da 
cultura açoriana, das tradições, das festas, eventos 
e outras notícias e informações. Para além da mú-
sica açoriana e as entrevistas com diferentes inter-
venientes açorianos, é de destacar neste programa 
a presença regular do Dr. José Morais numa rubri-
ca de cariz médico-sanitário. 
O início do fim de semana não seria o mesmo 

sem a presença às sextas-feiras de Amilcar Go-
mes que anima o “Já cá não está quem falou”, um 
programa muito especial onde por vezes se critica 
o que não está bem mas também se fala do que 
está bem. Este programa conta ainda com a cola-
boração de Lucília Miranda numa rubrica sobre 
os serviços sociais e, a cada duas semanas, com a 
participação de Joaquina Pires e Inês Faro numa 
rubrica cultural e literária intitulada Palavras par-
tilhadas, uma iniciativa conjunta dos Amigos da 
Biblioteca José de Almansor e da Coordenação do 

ensino de português para o Canadá. 
As prementes necessidades financeiras actuais 

da Radio Centre-ville, obrigaram a administração 
a vender uma parte do tempo de antena e a reduzir 
uma parte da programação portuguesa habitual-
mente apresentada aos domingos. Subsiste no en-
tanto o programa “Ritmos da Banda” da respon-
sabilidade de Tomé Lumbo que, com DJ the Best, 
apresenta esta emissão especialmente dedicada à 
comunidade angolana de Montreal.
Mas, esta rádio, apesar do valioso serviço que 

presta, não tem tido a vida fácil, sendo que sobre-
viver de subsídios – que nem sempre são constan-
tes – e depender do trabalho de voluntários, nem 
sempre é simples. Neste sentido, a RCV organiza 
eventos cuja finalidade é angariar fundos para po-

der dar continuidade às suas actividades. 
Assim, no passado sábado dia 28 de Janeiro, dia 

seguinte à comemoração do 42° aniversário do 
início das emissões, a equipa lusófona organizou 
um serão cultural inteiramente dedicado ao fado 
tendo esgotado a lotação do Café Interculturel 
l’Auditoire que há algum tempo a esta parte é ex-
plorado pela Rádio no rés do chão da sua sede. 
Este evento, que deliberadamente quis pôr em 

evidência três vozes femininas que em Montreal 
se têm destacado como intérpretes do fado, con-

tou com a presença de Marta Raposo, Suzi Silva 
e Jordalina Benfeito, tendo as duas primeiras sido 
acompanhadas por Liberto Medeiros à guitarra e 
por Paulo Gomes à viola. Na sua fase mais tar-
dia, o serão acabou por ser realçado pela presença 
inesperada mas sempre bem-vinda dos reputados 
músicos Luís Duarte e José João.  Os constantes 
aplausos do público expressaram bem o elevado 
calibre artístico das intérpretes e dos acompa-
nhantes neste serão bem conseguido. 
de destacar também a contribuição de várias 

casas comerciais, nomeadamente os restauran-
tes douro, estrela do oceano, aldea e romados 
bem como a casas rôtisserie Coco rico, Marché 
Sá et filhos, Pâtisserie Notre-Maison e Les Ali-
ments picado, que foram determinantes para 
o sucesso desta festa. de mencionar também o 
empenho de alguns ouvintes e amigos da rádio 
que com as suas iguarias contribuíram para o 
sucesso da noite. Finalizando, a rCv convida 
todos os membros da comunidade a continua-
rem a ouvir o 102.3 FM, já que os horários e 
os programas são variados e que agora a pode 
ouvir através da internet no http://radiocentre-
ville.com.  a rCv continua a dar o seu melhor a 
servir a comunidade e a divulgar a nossa cultu-
ra e para tal precisa do apoio dessa mesma co-
munidade para continuar no ar. O convite fica 
lançado: dê o seu apoio para que os artesãos e 
benévolos da rádio sintam que têm o apoio da 
comunidade e se sintam um pouco recompen-
sados pelo esforço que exige o seu compromisso 
constante para com os ouvintes.  portanto, no 
carro ou em casa esteja sempre em sintonia com 
a radio Centre-ville!

FranCiSCa reiS
freis@avozdeportugal.com
CleMentina SantoS
FotoS de joão arruda
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sem ‘perdão FisCal’, déFiCe de 2016
“teria sido igual” ao de 2015
o défice das administrações pú-

blicas foi de 4.255,7 milhões de 
euros no ano passado, menos 496,8 
milhões de euros do que em 2015, 
sendo que o Estado arrecadou 512,7 
milhões de euros com o Programa Es-
pecial de Redução do Endividamento 
ao Estado (PERES), lançado em no-
vembro e que permitiu às famílias e 
empresas regularizarem as suas dívi-
das, beneficiando de um perdão total 
ou parcial dos juros caso pagassem 
tudo de uma vez ou em prestações, 
respetivamente. Em entrevista à Lusa 
a propósito da síntese da execução 
orçamental de 2016 divulgada pela 
Direção-Geral do Orçamento (DGO) 
na quinta-feira, o professor do Insti-
tuto Superior de Economia e Gestão 
(ISEG) José Zorro Mendes afirmou 
que “é uma coincidência, mas, de 
facto, se não tivesse existido esse ins-
trumento, o saldo [orçamental] desse 
ano teria sido igual ao do ano anterior 
porque realmente houve uma melho-
ria em cerca de 500 milhões de eu-
ros”, que foi o valor encaixado com 
o PERES. No entanto, a apreciação 
global do académico em relação à 
execução orçamental do Governo em 
2016 “é positiva”, já que as receitas 
(+2,7%) subiram mais do que as des-
pesas (+1,9%), o que “teve uma con-
sequência final que foi um saldo me-
nos negativo” do que em 2015, nos 
4.255,7 milhões de euros. Neste sen-

tido, Zorro Mendes entende que “os 
objetivos primeiros que o Governo 
tinha foram alcançados” até porque, 
“com este défice, cumprem-se os re-
quisitos europeus, ficando claramente 
abaixo dos 2,5%” do Produto Interno 
Bruto (PIB).Ainda assim, apesar do 
“cumprimento em termos gerais”, se 
se analisar o desempenho orçamental 
por setores, verifica-se que “houve al-
guns subsetores que se comportaram 
melhor e outros pior”. O professor do 
ISEG destacou que “o que apresenta 
mais problemas, como é costume, é 
o Estado - Administração Central”, 
com um défice superior a 6 mil mi-
lhões de euros, que foi “compensado 
por um desempenho muito positivo da 
Segurança Social”, cujo excedente or-
çamental foi de quase 1,6 mil milhões 
de euros, mas também das Adminis-
trações Locais e Regionais, cujo saldo 
foi positivo em mais de 600 milhões. 
“Estamos a pagar este ano cerca de 

8 mil milhões em juros e encargos 
da dívida pública, o que significa 
um aumento de 3% em relação ao 
ano passado”, afirmou o professor, 
acrescentando que este valor re-
presenta “cerca de 10% do total da 
despesa efetiva da administração 
central”, o que quer dizer que, “em 
cada dez euros que o Estado gasta, 
um desses dez euros é gasto para 
pagar juros da nossa dívida ao ex-
terior”.
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tel.: 514 465.7154

Sr. County
Com 20 anos de experiência. Conhecido para resolver os seus 

problemas, mesmo os casos desesperados. Especialista em retor-
no 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

granDE viDEntE, astrólOgO

inForMação 
para queM lÊ.

reSultado para 
queM anunCia.

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
caMpinOs DO ribatEjO T.:514.648.8343
cana vErDE T.:514.618.9087
EstrElas DO atlânticO T.:450.681.0612
ilhas DO EncantO T.:514.388.4129
ranchO fOlc. santa cruz T.:514.844.1011
praias DE pOrtugal T.:514.844.1406

igrejaS
MissÃO santa cruz T.:514.844.1011
MissÃO DE nª sª DE fátiMa T.:450.687.4035

pOrtuguEsa DE brOssarD T.:514.466.9187
pOrtuguEsa DE laval T.:450.681.0612
santa cruz / lusitana T.:514.844.1011

eSColaS

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

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

www.solmar-montreal.com

agÊnCiaS
De ViagenS

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

brunO cOsta
Cel.: 514.885.4724

Danny pEna
Cel.: 514.688.4576

pEDrO alvEs
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

granitE
lacrOix inc.
Construção de monumentos
1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

5938 st-hubert (Rosemont) 
Mtl, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.272.9797

a MErcEaria Das 
faMílias pOrtuguEsas

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

jOEM cOntabilistas
sEMprE Mais pErtO DE si

4242 Boul. St-Laurent 
Escritório 201

Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

gilbErtO
renovações

ligeiras
Cimento, cerâmi-
ca, e muito mais
t.: 514.668.6281

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

969,rua Rachel E.
Montreal, Québec, 

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

prODutOs DO Mar
Miguel: 514-835-8405

Fernando: 514-944-5102
info@beiranova.ca

ContabiliSta

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

SerViçoS 
FinanCeiroS

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

DentiSta

eletriCiDaDe

agÊnCiaS
FuneráriaS

merCeariaS

monumentoS

notárioS

paDaria

renoVaçõeS

4245 boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

antóniO rODriguEs
Cel.: 514.918.1848
natália sOusa
Cel.: 514.918.1841

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- doença grave
- invalidez

- vida
assure-toi.ca

plano poupança
- reforma

paulo F. gonçalvesreStauranteS

importaDoreS

SerViçoS ConSulareS
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

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

assoCiaçÕes e Clubes

ajuDa à faMília T.: 514.982.0804
aÇÃO sóciO cOMunitáriO T.: 514.842.8045
intEgraÇÃO E cultura lusO T.: 514.252.5233

CentroS

agência
algarve

reStauranteS

rEnOvaÇÃO
rEsiDEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

CâMbio do dólar Canadiano
24 de janeiro de 2017
1 euro = Cad 1,416540

PoemA dA semAnA

em montreal
Em Montreal em jardins

Não água quente
Não beber

Não chuveiro, não dormir
Não falar, “Por favor”

Não gelado, não fumar
Não jantar.

Em jardins do Montreal
Não temos o quarto de solteiro

Não servem porções para crianças
Não reserva, não aconselhar

Não á vagas, não compreendo, não entendo
Sinto muito, tenho pena

Vá-se embora

Gémeos Pequeno

tão longe e tão perto
De um jornal sem igual
é acontecimento certo

De reviver Portugal

Tão longe e tão perto
A Voz de Portugal

Tão perto a reconhecer
o valor deste jornal

Guilherme Cabral
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MauriciO pachEcO
1930-2017

Faleceu em Montreal, no dia 
27 de Janeiro de 2017, com 
86 anos de idade, senhor 
Mauricio Pacheco esposo de 
senhora Honorina Lopes Ben-
feito, natural de Porto For-
moso, São Miguel,  Açores, 
Portugal. Deixa na dor suas 
filhas Grace (Silvestro Galluc-
cio), Angel, Lucy (Joe Laga-
na), seus netos(as) Ricardo 
(Amy Sebastião), Tania (Car-
melo Morello), Marco, Sarah 
e Chloe, sua irmã Maria Do 
Rosário (João Correia), seu 
irmão Laudalino, seu cunhado(a), sobrinhos (as), fami-
liares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montréal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O Velório teve lugar segunda-feira 30 de janeiro de 
2017 das 14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral foi 
celebrado  terça-feira 31 de Janeiro de 2017 às 10h na 
igreja Santa Cruz  e foi sepultada em crypta no cemi-
tério Notre-Dame-des-Neiges. A familia vem por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qual-
quer forma, se lhes associaram na dor. Bem Hajam.

†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

Controle o seu peso. Sinta-se no 
seu melhor. Resultados garantidos. 

Pacote de experiência, 3 dias. 
carlOs palMa

514-961-0770

empregoS

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 de um padeiro e um pasteleiro a 
tempo inteiro com experiência.

patrícia: 514-814-0362

Magnífico condomínio de 1500pc. 3 qts 
fechados. Const. 2004. Chão em madeira. 
Insonorização superior. 2 balcões. 

Elevador. Garagem. $459,000

Belo condomínio com 2 qts fechados. 
900pc. Chão em madeira. 2 terraços, larei-
ra ao gás. Estacionamento incluído. 

$329,000 negocíavel

Condomínio, cheio de “charme!” 2 qts. 
Chão em madeira. Lareira ao gás. Balcão. 
Paredes interiores em tíjolos. Disponivel 

imediatamente. $289,000 negociavel

5plex (convertido a 4 apartamentos). Muito bem 
situado.Quintal com estacionamento. 

Renovado. Interessante para proprietário 
ocupante ou investimento. $574,000

Elegante casa em ‘’Victoria Village’’ com 4 qts. 
Casas de banho renovadas. Telhado alto. Quin-
tal. MUITO bem situado ao pé do novo Hospital. 

2 estacionamentos. $989,000 negociavel

SerViçoS

inForMação
para queM lÊ.

reSultado
para queM anunCia.

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 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

M e M o r a n d u M

Sua família, recordando com 
profunda saudade o seu ente 
querido, será celebrada uma 
missa em sua memória na 
quarta-feira, dia 1 de feverei-
ro de 2017, pelas 18h30, na 
Igreja de Santa Cruz, agra-
decendo desde já a todas as 
pessoas que possam partici-
par nesta celebração.

Missa do 26° aniversário
cOrnéliO MEDEirOs

1 de Fevereiro de 1991

† ManuEl fErrEira
1935-2017

Faleceu em Montreal, no dia 
25 de janeiro de 2017, com 
82 anos de idade, Sr. Manuel 
Ferreira, natural da Marinha 
Grande, Portugal. 
Deixa na dor familiares e mui-
tos amigos de Montreal.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | Memoria
4231, Boul.St-Laurent,
Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
Pedro Alves
O funeral será celebrado sexta-feira 3 de fevereiro de 
2017 às 18h30 na igreja Santa Cruz.
A familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

empregoS

Senhora portuguesa toma conta de pessoas da 
terceira idade. 

Disponível de segunda a sexta-feira.
514-727-3839

Precisa-se de assistente
nacozinha e senhora

para trabalhar
como caixeira.

Bom salário a tempo inteiro.
Antoine: 514-688-1015

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 cozi-
nha italiana. 2-Empregados de mesa a tempo parcial 
(sexta e sábado). 

Contactar Tony ou José: 450-444-3416
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sagitáriO: Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa 
Inteligente, Prático. Amor: Festeje as datas importantes 
da sua relação. Saúde: Vá ao médico, nem que seja por 
rotina. Dinheiro: Pense bem antes de tomar qualquer tipo 

de decisão nesta área. Números da Sorte: 2, 14, 21, 24, 28, 33

capricórniO: Carta Dominante: 10 de Paus, que 
significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: A harmonia 
reina na sua família. Saúde: Previna-se contra otites. 
Dinheiro: As suas finanças poderão sofrer uma quebra 

acentuada. Números da Sorte: 1, 12, 26, 36, 44, 46

aquáriO: Carta Dominante: Rainha de Copas, que 
significa Amiga Sincera. Amor: Se não diz aquilo que 
sente, ninguém o poderá adivinhar. Saúde: Cuidado com o 
excesso. Dinheiro: Pode fazer uma pequena extravagância, 

mas não exceda. Números da Sorte: 2, 13, 37, 45, 47, 49

pEixEs: Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa 
Prosperidade e Riqueza. Amor: Não deixe que o seu 
orgulho fira a pessoa que tem a seu lado. Saúde: Faça uma 
caminhada por semana e vais melhorar. Dinheiro: Tente 

fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá vir a precisar de um 
dinheiro extra. Números da Sorte: 4, 18, 19, 26, 37, 42

carnEirO: Carta Dominante: 5 de Espadas, que 
significa Avareza. Amor: Não seja mal-humorado. Saúde: 
Faça alguns exercícios físicos, mesmo em sua casa. 
Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer 

hoje. Números da Sorte: 1, 3, 18, 19, 22, 29

tOurO: Carta Dominante: Os Enamorados, que significa 
Escolha. Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo de 
ser ridículo. Saúde: Cuidado com o frio. Dinheiro: Momento 
favorável. Números da Sorte: 8, 11, 36, 45, 47, 49

géMEOs: Carta Dominante: A Justiça, que significa 
Justiça. Amor: Deixe o orgulho de lado e peça desculpa 
quando errar. Saúde: Agasalhe-se mais, pois as 
constipações andam por aí. Dinheiro: Cuidado com os 

gastos supérfluos. Números da Sorte: 5, 15, 29, 33, 34, 40

caranguEjO: Carta Dominante: A Estrela, que significa 
Proteção, Luz. Amor: Não seja injusto com os seus 
amigos, pense bem naquilo que diz. Saúde: Procure o 
oftalmologista, pois essas dores de cabeça podem estar 

relacionadas com os seus olhos. Dinheiro: Tudo estará dentro da 
normalidade. Números da Sorte: 9, 12, 22, 34, 45, 48

lEÃO: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. Amor: Se existir desconfianças entre o casal, 
será difícil a harmonia. Saúde: Na saúde em geral não se 
sentirá muito bem. Dinheiro: Poderá ter tendência para gastar 

mais do que habitualmente. Números da Sorte: 7, 22, 36, 45, 48, 49

virgEM: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa 
Sucesso. Amor: Sentir-se-á irresistível e sentimental. 
Saúde: Poderão surgir bloqueios de ordem psicológica. 
Dinheiro: Oportunidade para executar aquele projeto com 

êxito. Números da Sorte: 2, 14, 22, 29, 37, 47

balanÇa: Carta Dominante: 3 de Paus, que significa 
Iniciativa. Amor: Não viva obcecado com a ideia de perder 
a pessoa que tem ao seu lado. Saúde: Não se desleixe e 
cuide de si. Dinheiro: As suas economias estão a descer, 

tenha algum cuidado. Números da Sorte: 11, 32, 38, 39, 44, 47

EscOrpiÃO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa 
Perda, Falha. Amor: Procure ser mais extrovertido. Saúde: 
Cuidado com as correntes de ar, está com tendência para 
se constipar. Dinheiro: Se pretende investir, esta é uma 

boa altura para o fazer. Números da Sorte: 7, 15, 19, 23, 32, 41

AnedotAs

horóSCopo maria helena martins
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DOis DEntEs
No dentista: — O senhor tirou-me dois dentes, em lugar de um!
— é que o primeiro que tirei estava são. O que lhe doía era o outro.

cOzEr à Máquina
O marido puxou a cadeira para junto da máquina de costura em que 
sua mulher estava cosendo e sentou-se.
— Não te parece que vais depressa de mais? — disse —. Olha, 
olha que saltas fora da bainha! Repara nesse canto, agora! Cuidado! 
Mais devagar, olha que entalas os dedos!
— Mas o que é isso? Para o que te havia de dar! — exclamou a 
esposa assustada —. Há uma quantidade de anos que coso nesta 
máquina!
— Então filha, eu só queria ajudar-te, como tu me ajudas quando vou 
a guiar o carro!...

seis mortos em ataque “terrorista”
numa mesquita no quebeque
Seis pessoas morreram e oito ficaram 

feridas na noite de domingo quando 
um homem armado entrou no Centro 
Cultural Islâmico da cidade do Que-
beque, no Canadá. encontravam-se na 
mesquita cerca de 50 pessoas no momen-
to do ataque
Um homem encapuzados, Alexandre Bis-

sonnette, entrou na mesquita de Sainte Foy 
por volta das 19h15. As autoridades confir-
mam que o principal suspeito já foi detido 
e acusado.
O primeiro-ministro do Quebeque, Phili-

ppe Couillard, classificou o ataque como 
“terrorista”. No Twitter, Couillard rejeita 
“categoricamente a violência bárbara deste 
ataque” e pede a união dos quebenses e a 
solidariedade para com todos os habitantes 
de credo muçulmano.
Em declarações à imprensa, Couillard diz 

que é difícil acreditar que este ataque te-
nha acontecido “numa cidade tão pacífica” 
como o Quebeque.
A polícia garante que a situação está “sob 

controlo” e diz que uma pessoa estava en-
volvida no ataque. Segundo o jornal Le So-

leil, o suspeito carregava uma espingarda 
de assalto AK-47.
ataque “Cobarde”
O primeiro-ministro do Canadá, Justin 

Trudeau, também condenou o ataque, que 
designou como uma ofensiva direta à co-
munidade muçulmana.
“Esta noite os canadianos lamentam os 

mortos num cobarde ataque numa mesquita 
da cidade do Quebeque. Os meus pensa-
mentos estão com as vítimas e as suas fa-
mílias”, escreveu Trudeau na sua conta de 
Twitter. No comunicado divulgado esta se-

gunda-feira, Justin Trudeau oferece as con-
dolências às famílias e amigos das vítimas.

“Enquanto as autoridades continuam a in-
vestigar e os detalhes estão ainda por ser 
confirmados, é doloroso assistir a esta vio-
lência sem sentido. A diversidade é a nos-
sa força, e a tolerância religiosa é um va-
lor que nós temos, enquanto canadianos”, 
completa o governante.
Durante o fim de semana, o primeiro-

-ministro canadiano escrevia também na 
rede social que o Canadá estaria disponível 
a acolher aqueles que são rejeitados pelos 
Estados Unidos. As recentes políticas ado-

tadas por Donald Trump dificultam a entra-
da no país de imigrantes e refugiados mu-
çulmanos, mesmo que detentores de visto. 
“Para aqueles que fogem de perseguições, 

terrorismo e guerra, os canadianos vão re-
ceber-vos, independentemente da vossa fé. 
A diversidade é a nossa força”, acrescen-
tando uma fotografia do momento em que 
recebia uma criança síria no aeroporto de 
Toronto.
Houve 6 mortos dos 39 aos 60 anos e há 

5 feridos num estado crítico.
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efemerides

solução

hOrizOntais: 1. Colada, Idem. 2. Acabe, Piada. 3. Cevadal, Rei. 4. 
Olá, Ovar, Mo. 5. Sova, Ocupar. 6. Ena, Ama. 7. Saleta, Assa. 8. Em, 
Leia, Sem. 9. Ria, Asinino. 10. Rafar, Ouvir. 11. Alão, Esmola.
 vErticais: 1. Cacos, Serra. 2. Ocelo, Amial. 3. Lavável, Afã. 4. Aba, 
Anel, Ao. 5. Dedo, Atear. 6. Avo, Ais. 7. Placa, Aios. 8. II, Ruma, Num. 9. 
Dar, Passivo. 10. Edema, Senil. 11. Maior, Amora.

noVoS CD’S

hOrizOntais: 1. Passagem estreita entre montes. O 
mesmo. 2. Termine. Chalaça picante. 3. Campo de ce-
vada. Monarca. 4. Serve para chamar ou saudar (interj.). 
Pôr ovos. Contr. do pron. pess. compl. me e do pron. 
dem. o. 5. Tareia. Apoderar-se de. 6. Eia (interj.). Mu-
lher que cria criança alheia. 7. Pequena sala. Dizia-se 
dos filhos de negros que eram alvos e de cabelos louros. 
8. Sobre (prep.). Recite. Designa carência ou ausência 
(prep.). 9. Espécie de albufeira. Relativo ou pertencente 
a asno. 10. Gastar com o uso. Escutar. 11. Grande cão 
de fila. O que se dá aos pobres por caridade.
vErticais: 1. Quaisquer estilhaços. Grande cadeia de 
montanhas ligadas entre si. 2. Olho simples dos insetos. 
Plantio de amieiros. 3. Que se pode lavar. Trabalho pe-
noso. 4. Rebordo do chapéu. Elo de corrente. Contr. da 
prep. a com o art. def. o. 5. Cada uma das partes articu-
ladas com que terminam mãos e pés. Lançar fogo a. 6. 
Insignificância (fig.). Suspiros. 7. Chapa. Camareiros. 8. 
Dois em numeração romana. Rima. Contr. da prep. em 
com o art. indef. um. 9. Oferecer. Que não exerce ação. 
10. Inchação produzida pela infiltração de serosidades 
no tecido celular, sem vermelhidão nem dor. Relativo 
à velhice. 11. Que atingiu a maioridade legal. Fruto da 
amoreira.

1507 - Isabel I, de Inglaterra, assina a ordem de execu-
ção de Maria Stuart, da Escócia.
1727 - A Inglaterra e a Espanha entram em guerra, após 
o cerco de Gibraltar, pelos espanhóis.
1808 - As forças de Napoleão, comandadas por Junot, 
retiram a coroa portuguesa à Casa de Bragança. O país 
passa para administração francesa. O Conselho de Re-
gência é dissolvido.
1850 - A proposta de Lei da Liberdade de Imprensa, co-
nhecida por “Lei da Rolha”, é apresentada na Câmara 
dos Pares do Reino. Almeida Garrett, Alexandre Hercula-
no e Lopes de Mendonça contestam o diploma.
1885 - Assinatura do Tratado de Simulambuco entre a 
coroa portuguesa e representantes dos povos cabindas, 
que serve a estes para se acolherem sob a proteção de 
Portugal e a Lisboa para defender na Conferência de 
Berlim, a decorrer, os seus direitos sobre Cabinda, terri-
tório que reclamado pela França, Reino Unido e Bélgica.
1900 - O cientista norte-americano de origem austríaca 
Karl Landsteiner identifica os grupos sanguíneos, facto 
que lhe atribuirá o Nobel da Medicina, em 1930.
1902 - Fim da obrigatoriedade das chinesas andarem 
com os pés enfaixados.
1904 - Começa o serviço combinado de caminhos de fer-
ro entre as estações das linhas do Sul e Sueste e as da 
Companhia Real.
1908 - Regicídio. D. Carlos e o príncipe herdeiro, Luís 
Filipe, são mortos a tiro no Terreiro do Paço, em Lisboa. 
D. Manuel II sobe ao trono.
1924 - O Reino Unido reconhece a URSS.

Ser muito teimoso é o seu 
pior defeito, estupidez e 

ignorância é o que mais lhe in-
comoda nos outros e regressar 

à africa do Sul 30 anos mais tarde foi a me-
lhor viagem que fez. É o amigo álvaro Mar-
tins que confessei um dia destes.

A Voz de Portugal: Como se define a si pró-
prio?
álvaro Martins: Uma pessoa extremamente 
afável, amigo do amigo, mas frontal.
a.v.p.: qual a sua melhor virtude?
á.M.: Pensar muito nos outros.
a.v.p.: e o seu pior defeito?
á.M.: Ser muito teimoso p’ra defender as mi-
nhas ideias.
a.v.p.: qual a sua melhor recordação de in-
fância?
á.M.: Quando tive a primeira bicicleta, dormia 
comigo na cama.
a.v.p.: Se voltasse atrás, o que preferia não 
repetir?
á.M.: Fazia tudo diferente.
A.V.P.: Quando criança, que profissão sonha-
va vir a ter?
á.M.: Mecânico.
A.V.P.: O que significa para si a vida?
á.M.: A vida p’ra mim é viver muito tempo, en-
quanto conseguir enganar a morte.
a.v.p.: em que época histórica gostaria de ter 
vivido e porquê?
á.M.: Estou contente na época em que vivo, 

ConFesionário
joSÉ de SouSa

portanto nesta época.
a.v.p.: qual é o melhor sítio do mundo?
á.M.: Portugal.
a.v.p.: e o pior?
á.M.: Há tantos.
a.v.p.: o que é viver imigrado?
á.M.: Entrar em novos costumes e viver em co-
munhão com outros povos.
a.v.p.: qual a viagem mais agradável que fez?
á.M.: Regressar a Africa do Sul trinta anos depois.
a.v.p.: quais as características que mais ad-
mira no sexo oposto?
á.M.: Lealdade e simplicidade .
a.v.p.: o que mais o incomoda nos outros?
á.M.: Estupidez e ignorância.
a.v.p.: Como costuma ocupar os tempos livres?
á.M.: Artesanato a pensar no Planeta Terra.
a.v.p.: o que mais lhe agrada no seu trabalho?
á.M.: Eficacidade.
a.v.p.: e o que mais lhe desagrada?
á.M.: Aturar manias e ignorâncias.
a.v.p.: em que é que mais gosta de gastar di-
nheiro?
á.M.: Bujigangas.
a.v.p.: qual é o seu prato preferido?
á.M.: Bitoque, está na memoria.
a.v.p.: qual a sua canção preferida?
á.M.: “Imagine” de John Lennon.
a.v.p.: qual é o melhor livro que leu?
á.M.: Os  “Maias” de Eça de Queiros.
A.V.P.: Qual é o melhor filme que viu?
á.M.: “My love My Son”
a.v.p.: que notícia gostaria de encontrar 
amanhã no jornal?
á.M.: Um concelho de misnistros do mundo 
p’ra parar as guerras.
a.v.p.: qual é o seu personagem imaginário 
preferido? porquê?
á.M.: Peter Pan

a.v.p.: Se fosse invisível para onde iria? para 
ver e ouvir o quê?
á.M.: Gostaria de ir ver se há vida nos outros 
planetas.
a.v.p.: qual é a personalidade internacional 
que mais admira e porquê?
á.M.: Dalai Lama.
a.v.p.: e qual é a personalidade nacional e 
porquê?
á.M.: Marios Soares.
a.v.p.: o que pensa deste confessionário?
á.M.: Mostrar a minha outra face ao meu amigo 
José de Sousa.
a.v.p.: Se fosse todo-poderoso, qual é a prin-
cipal medida que tomaria?
á.M.: Toda a gente teria um lugar p’ra dormir, 
comer e ir p’ra escola.
a.v.p.: qual é o provérbio em que mais acredita?
á.M.: Devegar se vá ao longe.

manChester À beira-mar
O luto se manifesta de maneiras diferentes em cada indivíduo, enquanto 

algumas pessoas expressam sua dor chorando, outras preferem se fechar 
para o mundo. O diretor Ken Lonergan parece ter um interesse especial 
nessa dinámica do sofrimento. Dois de seus trabalhos anteriores, Conte 
Comigo e Margaret, giram em torno desse tema. Agora, ele retorna com o 
tocante Manchester À Beira-mar, que mostra que o luto, por mais contido 
que seja, pode nunca ser superado. Lee Chandler (Casey Affleck) trabalha 
como “faz tudo” em um condomínio residencial e é conhecido pelo seu 
comportamento introspectivo e pelas respostas ríspidas. A sua rotina robó-
tica é interrompida depois que ele recebe um telefonema: Seu irmão mais 
velho sofreu um ataque cardíaco e está no hospital...
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 p j v E D
1-Chelsea 55 22 18 1 3
2-Arsenal 47 22 14 5 3
3-Tottenham 46 22 13 7 2
4-Liverpool 45 22 13 6 3
5-Manchester City 43 22 13 4 5
6-Man. United 41 22 11 8 3
7-Everton 36 22 10 6 6
8-West Bromwich 32 22 9 5 8
9-Stoke City 28 22 7 7 8
10-West Ham 28 22 8 4 10
11-Southampton 27 22 7 6 9
12-Bournemouth 26 22 7 5 10
13-Burnley 26 22 8 2 12
14-Watford 24 22 6 6 10
15-Leicester City 21 22 5 6 11
16-Middlesbrough 20 22 4 8 10
17-Swansea City 18 22 5 3 14
18-Crystal Palace 16 22 4 4 14
19-Hull City 16 22 4 4 14
20-Sunderland 15 22 4 3 15

Inglaterra
PremIer league

CampeonatoS europeuS - ClaSSiFiCação

 p j v E D
1-juventus 51 21 17 0 4
2-roma 47 22 15 2 5
3-Napoli 45 22 13 6 3
4-Internazionale 42 22 13 3 6
5-Lazio 40 22 12 4 6
6-Atalanta 39 22 12 3 7
7-Milan 37 21 11 4 6
8-Fiorentina 34 21 9 7 5
9-Torino 31 22 8 7 7
10-Chievo 28 22 8 4 10
11-Udinese 28 22 8 4 10
12-Bologna 27 21 7 6 8
13-Cagliari 27 22 8 3 11
14-Sampdoria 27 22 7 6 9
15-Genoa 25 22 6 7 9
16-Sassuolo 24 22 7 3 12
17-Empoli 21 22 5 6 11
18-Crotone 13 21 3 4 14
19-Palermo 11 22 2 5 15
20-Pescara 9 21 1 6 14

 p j v E D
1-Monaco 49 22 15 4 3
2-Nice 49 22 14 7 1
3-Paris SG 46 22 14 4 4
4-Lyon 37 21 12 1 8
5-Saint-étienne 33 22 8 9 5
6-Marseille 33 22 9 6 7
7-Bordeaux 32 22 8 8 6
8-Guingamp 31 22 8 7 7
9-Rennes 30 22 8 6 8
10-Toulouse 26 22 7 5 10
11-Lille 26 22 7 5 10
12-Nantes 26 22 7 5 10
13-Dijon 24 22 5 9 8
14-Nancy 24 21 6 6 9
15-Montpellier 23 22 5 8 9
16-Angers 23 22 6 5 11
17-Bastia 22 22 5 7 10
18-Caen 22 21 6 4 11
19-Metz 21 21 6 5 10
20-Lorient 18 22 5 3 14

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E D
1-B. München 45 18 14 3 1
2-RB Leipzig 42 18 13 3 2
3-E. Frankfurt 32 18 9 5 4
4-B. Dortmund 31 18 8 7 3
5-Hoffenheim 31 18 7 10 1
6-Hertha BSC 30 18 9 3 6
7-FC Köln 29 18 7 8 3
8-SC Freiburg 26 18 8 2 8
9-B. Leverkusen 24 18 7 3 8
10-Mainz  22 18 6 4 8
11-Schalke 04 21 18 6 3 9
12-FC Augsburg 21 18 5 6 7
13-B. M´gladbach 20 18 5 5 8
14-Wolfsburg 19 18 5 4 9
15-W. Bremen 16 18 4 4 10
16-FC Ingolstadt 15 18 4 3 11
17-Hamburger SV 13 18 3 4 11
18-Darmstadt 98 9 18 2 3 13

alemanha
BundeSlIga

 p j v E D
1-Real Madrid 46 19 14 4 1
2-Barcelona 42 20 12 6 2
3-Sevilla 42 20 13 3 4
4-Atlético Madrid 36 20 10 6 4
5-Real Sociedad 35 20 11 2 7
6-Villarreal 34 20 9 7 4
7-Athletic 32 20 9 5 6
8-Celta de Vigo 30 20 9 3 8
9-Espanyol 29 20 7 8 5
10-Eibar 29 20 8 5 7
11-Las Palmas 28 20 7 7 6
12-Alavés 24 20 5 9 6
13-Real Betis 23 20 6 5 9
14-Málaga 22 20 5 7 8
15-Valencia 19 19 5 4 10
16-Deportivo 19 20 4 7 9
17-Leganés 18 20 4 6 10
18-Sporting Gijón 13 20 3 4 13
19-Osasuna 10 20 1 7 12
20-Granada 10 20 1 7 12

eSPanha
lIga BBVa

melhor diVisão, metropolitana
VenCe all-star game da nhl
na terra das estrelas, jogadores da divisão 

Metropolitana confirmam bom momento 
de seus times e derrotam o Pacífico
Metropolitana vence All-Star Game da NHLA-

pós um novo regulamento em 2016, e um All-
-Star Game em Nashville que deu o que falar 
com o destaque inesperado de John Scott, estre-
las do hóquei da NHL voltaram a se encontrar 
para mais uma edição do evento da liga, dessa 
vez realizado na terra do cinema, Los Angeles.
Com atrações que tomaram conta do final de 

semana dos fãs, o domingo ficou reservado para 
o verdadeiro jogo: o embate entre jogadores das 
quatro divisões da NHL, dessa vez, sem um pro-
tagonista como Scott e sem maiores surpresas.
A ocasião também foi usada para celebrar os 

100 anos da liga e revelar os 100 jogadores elei-
tos como os maiores de todos os tempos. Para o 
time da casa, Los Angeles Kings, receber o even-
to foi um presente da NHL para a comemoração 
de 50 anos do clube. Na final decidida entre as 
divisões Metropolitana e Pacífico, a Metropoli-
tana levou a melhor e venceu a partida por 4 a 3.
Pacífico 10, Central 3
Pelas semi-finais e com chuva de gols, os atuais 

campeões do All-Star Game derrotaram a divisão 

Central mais uma vez. Jeff Carter e Drew Dou-
ghty, representantes do time da casa, marcaram 

um gol cada. E assim foi com todos os outros 
11 gols, onde 10 jogadores diferentes deixaram 
sua marca. Pela Central, Vladimir Tarasenko, Jo-
nathan Toews e P.K. Subban fizeram gols, já no 
Pacífico ainda teve Cam Fowler, Connor McDa-
vid, Brent Burns, Joe Pavelski, Ryan Kesler, Bo 
Horvat e Johnny Gaudreau, que anotou 2.
Metropolitana 10, Atlântico 6
Na outra semi-final, os representantes da divi-

são Metropolitana também não economizaram, e 
marcaram o mesmo número de gols que o Pací-
fico para bater o Atlântico. Destaque para Wayne 
Simmonds, Cam Atkinson, Nikita Kucherov e 
John Tavares, que marcaram metade dos gols de 
toda a partida, cada um com 2. Outros marcado-
res foram o rookie Auston Matthews, Seth Jones, 
Victor Hedman, Erik Karlsson, Taylor Hall, Vin-
cent Trocheck, e os astros Sidney Crosby e Alex 
Ovechkin. 
O maior destaque fica por conta de Braden Hol-

tby, o goleiro do Washington Capitals que não 
deu trégua nem fora de Washington, e fez uma 
baita defesa.
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1-Portimonense 56 24 17 5 2 47 17
2-Desp. Aves 52 24 15 7 2 38 19
3-Académica 40 24 11 7 6 25 18
4-Santa Clara 39 24 11 6 7 26 27
5-Varzim 35 24 9 8 7 31 29
6-Penafiel	 35	 24	 10	 5	 9	 32	 31
7-Benfica	B	 35	 24	 9	 8	 7	 28	 27
8-Braga B 34 24 8 10 6 34 28
9-Cova da Piedade 33 24 9 6 9 25 29
10-V. Guimarães B 33 24 10 3 11 33 31
11-U. Madeira 31 24 8 7 9 24 26
12-Sp. Covilhã 31 24 7 10 7 25 24
13-Vizela 30 24 6 12 6 24 23
14-Gil Vicente 29 24 6 11 7 17 19
15-FC Porto B 28 24 7 7 10 25 32
16-Famalicão 28 24 7 7 10 25 31
17-Fafe 28 24 7 7 10 30 35
18-Ac. Viseu 27 24 6 9 9 23 28
19-Sporting B 26 24 7 5 12 30 40
20-Leixões 26 24 6 8 10 22 22
21-Freamunde 22 24 4 10 10 19 25
22-Olhanense 13 24 3 4 17 24 46

  P J V E D GM GS

1-Benfica	 45	 19	 14	 3	 2	 41	 12
2-FC Porto 44 19 13 5 1 37 10
3-Sporting 38 19 11 5 3 35 20
4-Braga 36 18 11 3 4 30 15
5-V. Guimarães 35 19 10 5 4 29 20
6-Marítimo 28 19 8 4 7 17 16
7-V. Setúbal 28 19 8 4 7 20 18
8-Chaves 27 19 6 9 4 21 19
9-Boavista 24 19 6 6 7 22 23
10-Rio Ave 24 18 7 3 8 23 26
11-Arouca 24 19 7 3 9 19 24
12-Belenenses 23 19 6 5 8 13 18
13-Feirense 18 18 5 3 10 14 32
14-Moreirense 17 18 5 2 11 17 29
15-Paços Ferreira 17 19 4 5 10 19 32
16-Estoril Praia 15 19 4 3 12 13 24
17-Nacional 13 19 3 4 12 15 29
18-Tondela 13 19 3 4 12 15 33

  P J V E D GM GS

resultAdos
27/01 Boavista 0-1 Belenenses
28/01 Tondela 2-0 Chaves
  Guimarães 0-0 Marítimo
  Nacional 1-1 Arouca
  Estoril Praia 1-2 fc porto
  Sporting 4-2 P. Ferreira
30/01 V. Setúbal 1-0 Benfica
02/02 Moreirense 14:00 Feirense
  Rio Ave 11:00 Braga

03/02 P. Ferreira 15:30 V. Guimarães
04/02 Chaves 11:00 Boavista
  FC Porto 15:30 Sporting
05/02 Benfica 13:00 Nacional
  Belenenses 13:00 Tondela
  Feirense 15:15 Rio Ave
06/02 Marítimo 14:00 Moreirense
  Braga 16:00 Estoril Praia
  Arouca 16:00 V. Setúbal

PrÓXimA JornAdA

     1ª Mão     2ª Mão
FK Krasnodar-Fenerbahçe 16/02|11:00 22/02|12:00
Olympiacos-Osmanlispor 16/02|13:00 23/02|11:00
L. Razgrad-FC Kobenhavn 16/02|13:00 23/02|15:05
Astra Giurgiu-Genk 16/02|13:00 23/02|15:05
Gent-Tottenham 16/02|13:00 23/02|15:05
Celta de Vigo-S. Donetsk 16/02|13:00 23/02|15:05
FK Rostov-Sparta Praha 16/02|13:00 23/02|15:05
AZ Alkmaar-Lyon 16/02|13:00 23/02|15:05
B. M´gladbach-Fiorentina 16/02|13:00 23/02|15:05
Anderlecht-Zenit 16/02|15:05 23/02|13:00
Legia Warszawa-Ajax 16/02|15:05 23/02|13:00
Man. United-Saint-étienne 16/02|15:05 22/02|12:00
PAOK-Schalke 04 16/02|15:05 23/02|13:00
Athletic-APOEL 16/02|15:05 23/02|13:00
H. Be´er Sheva-Besiktas 16/02|15:05 23/02|13:00
Villarreal-Roma 16/02|15:05 23/02|13:00

     1ª Mão    2ª Mão
V. Guimarães - Chaves 01/03  10:00  05/04  10:00
Estoril Praia - Benfica 01/03  10:00 05/04  10:00

taça De portugal | meiaS FinaiS

    1ª Mão    2ª Mão
Benfica-B. Dortmund 14/02|14:45 08/03|14:45
Paris SG-Barcelona 14/02|14:45 08/03|14:45
Real Madrid-Napoli 15/02|14:45 07/03|14:45
Bayern München-Arsenal 15/02|14:45 07/03|14:45
Manchester City-Monaco 21/02|14:45 15/03|14:45
B. Leverkusen-A. Madrid 21/02|14:45 15/03|14:45
Sevilla-Leicester City 22/02|14:45 14/03|14:45
FC Porto-Juventus 22/02|14:45 14/03|14:45

gonçalo guedes dá músiCa ao plantel do psg
ainda não teve muitos minutos para 

se mostrar dentro de campo (entrou 
aos 87, no encontro 
deste domingo, fren-
te ao Mónaco), mas 
é garantido que gon-
çalo guedes, avan-
çado contrato pelo 
paris Saint-germain 
ao Benfica, à exibiu 
alguns dotes no clube 
parisiense. 
Mesmo que tenham 

sido dotes... artísticos. 
Um vídeo partilhado 
nas redes sociais per-
mite ver o ex-jogador das águias a cantar 
para o plantel, em cima de uma cadeira, na-
quilo que aparenta sair uma das habituais 

“praxes” dos futebolistas quando chegam 
aos novos clubes. 

até ver, o primeiro teste foi superado... 
com nota positiva.

penálti de Cauê Vale título
históriCo ao moreirense
nova página de história na taça da 

liga. o Moreirense é o vencedor 
improvável da 10.ª edição da taça da 
Liga, tendo vencido, na final da compe-
tição, o braga, por 1-0. 

Uma grande penalidade convertida por 
Cauê, em cima do intervalo (45+2), a cas-
tigar uma falta escusada de Matheus sobre 
Geraldes, foi tudo o que a equipa de Au-
gusto Inácio precisou para escrever uma 
das mais belas páginas da história do clube, 
em quase 80 anos. Depois de uma primeira 

parte com poucas oportunidades, o Braga 
intensificou a pressão no segundo tempo e 
até teve várias ocasiões para empatar, mas 
o Moreirense (que, nesta edição da prova, 
bateu o F. C. Porto, na fase de grupos, e o 

Benfica, já na “final-four”) resistiu até ao 
apito final, tendo mesmo ficado perto de 
dilatar a vantagem. Nas nova edições an-
teriores, o Benfica venceu a prova por sete 
vezes. Vitória de Setúbal e Braga também 
já ergueram o troféu.

“não podemos dizer que temos 
43 mil espeCtadores quando não é Verdade”
pedro Madeira rodrigues critica po-

lítica de comunicação e deixou novo 
‘recado’ a jorge jesus. pedro Madeira 
rodrigues voltou, este domingo, a deixar 
duras críticas a bruno de Carvalho. 
O candidato à presidência leonina marcou 

presença no Núcleo Sportinguista da Quin-
ta do Conde, onde questionou, inclusive, a 
lotação anunciada para o encontro com o 
Paços de Ferreira. “ Não nos façam de es-
túpidos. Não podemos dizer que temos 43 
mil pessoas no estádio quando isso é algo 
que não é verdade”, atirou, atacando, ainda, 

o facto do Benfica ser “o tema número um 
da comunicação do Sporting”. Quanto ao 
‘dossiê Jorge Jesus’, que, assegura Pedro 
Madeira Rodrigues, não será seu treinador 
após aceitar integrar a comissão de honra de 
Bruno de Carvalho, o candidato recordou 
uma famosa frase do técnico quando ainda 
orientava o Benfica. “Vamos ter um treina-
dor melhor do que este. Lembro-me de não 
dormir quando Jesus disse que uma arbitra-
gem vergonhosa tinha sido ‘limpinho, lim-
pinho’”, rematou.

resultAdos
28/01 Académica 3-2 Penafiel
  Sp. Covilhã 3-0 Olhanense
  Fafe 2-0 Sporting B
  Famalicão 0-1 Santa Clara
  U. Madeira 3-1 Portimonense
  FC Porto B 1-2 Leixões
  Vizela 3-1 Desp. Aves
  Gil Vicente 1-1 Benfica B
  Cova da Piedade 1-1 Braga B
  Varzim 1-1 Ac. Viseu
30/01 Guimarães B 2-1 Freamunde

03/02 Benfica B 13:00 Vizela
04/02 Portimonense 6:15 Académica
  Braga B 10:30 Sp. Covilhã
  Santa Clara 14:00 Fafe
05/02 Olhanense 6:15 FC Porto B
  Penafiel 10:00 U. Madeira
  Ac. Viseu 10:00 Gil Vicente
  Leixões 10:00 V. Guimarães B
  Desp. Aves 10:00 Varzim
  Freamunde 10:00 Cova da Piedade
  Sporting B 10:00 Famalicão

PrÓXimA JornAdA
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