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Primeiro festival de fado de
Nova iorque com Gisela João

Nova 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 pa-
lestra e uma exposição. Continuação na página 15

AngAriAção de Fundos
Foi um sucesso
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rIcardo araúJo pereIra

os Povos Não querem ser uma
estação de serviço

certificados Pelos outros Países

ao longo dos séculos o cidadão em nome do bem comum, no con-
vívio e no diálogo com outras terras e com outras gentes apren-

deram 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 com-
batidas 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 cida-
dãos? Não é fácil fazer previsões. A nova ordem mundial, política eco-
nómica 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 mode-
lo 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 emigra-
ção 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 desa-
fios 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 tecno-
logia 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 tecnológi-
co-cultural e admitir caminhos diferentes para acabar com o choque de 
civilizações.

Primeiro como farsa e
dePois como traGédia
ridícula

trump detinha uma uni-
versidade fraudulenta; 

Sócrates licenciou-se um do-
mingo. trump foi escutado a 
ser desagradável com mulhe-
res; 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 tra-
gédia e depois como farsa. No entanto, ao que pa-
rece, 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, foto-
grafias 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 qual-
quer 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 co-
mum do que parece. Ninguém sabe quanto dinhei-
ro 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 Bal-
dwin 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 tele-
jornal travestido.” Um e outro gostam de mandar 
bocas aos adversários na internet, embora Sócrates 
o faça por interpostos bloggers. Tanto o presiden-
te americano como Sócrates beneficiaram de em-
préstimos 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 desagra-
dável com mulheres; Sócrates também. São quase 
almas gémeas. Numa carta a Pope, Jonathan Swift 
escreveu que, ao contrário do que se costuma pen-
sar, a vida não é uma farsa. É uma tragédia ridícu-
la, 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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AgendA comunitáriA

dia 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 ani-
mação 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.

JorGe correIa
jcorreia@avozdeportugal.com

o PeriGo fraNcês

vivemos tempos de en-
tretenimento mes-

clados com assuntos sérios: se os conflitos 
terroristas no médio oriente e no resto do 
mundo prosseguem nefastos tal cancro na 
sociedade, novos cancros proliferam masca-
rados de salvadores da Humanidade.
Brotam aqui e ali, com formas milagrosas, 

mas muitas vezes criminosas, de resolver os 
problemas da Humanidade. Massas popula-
res, aturdidas neste remoinho de informação 
e contrainformação, apegam-se às simpatias 
naturais que nutrem por um ou outro candi-
dato sem pesarem as consequências gravosas 
de erradas escolhas democráticas. Neste tur-
bilhão, vê-se de uma forma impressionante 
populações movimentarem-se para escolhas 
limitadoras da sua própria liberdade apenas 
para conservarem o status quo de seus interes-
ses presentes, em detrimento de lutas liberta-
doras que ocorreram não há pouco tempo.
Enquanto nos distraímos com o circo Trump, 

um novo perigo desponta no horizonte, do ou-
tro 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 escân-
dalo Fillon, consistindo no facto de a sua es-
posa ter recebido avultados pagamentos como 
sua própria assistente quando aparentemente 
nunca lá apareceu, dificilmente este candidato 
levantará a bandeira da vitória. E porquê, per-
gunta o amigo leitor, se por exemplo Trump 
passou por situações vergonhosas e ainda as-
sim ganhou as eleições nos EUA? Simples-
mente porque ele representa uma direita mode-
rada, 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 tam-

bém se arrasta tal qual um indivíduo moribun-
do se arrasta sem forças, mas mais importante, 
sem espírito para enfrentar as necessidades 
políticas dos seus eleitores. Emmanuel Ma-
cron 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 pro-
gressiva 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 mi-
nistro francês.  Assim, Marine Le Pen surge 
com uma das mais elevadas probabilidades de 
se ver eleita, de levar a Frente Nacional ao po-
der pela primeira vez. 
Muito provavelmente seria o fim da Europa 

(União Europeia), um retorno aos nacionalis-
mos protecionistas, limitadores da liberdade 
e do progresso. O eleitorado está farto, é cer-
to, e junto com a ignorância e o medo gene-
ralizados agiganta-se a probabilidade de mais 
um “tiro no pé” eleitoral, com consequências 
locais (França), regionais (União Europeia, à 
qual Portugal pertence) e mundiais.

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 infor-
mações 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 Quebe-
que. 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 Airli-
nes; 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 Macha-
do, dança e surpresas, muita folia, não esqueca a sua 
anedota. Os homens são bem-vindos mas não vão es-
tar 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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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

 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Assim que a tarde começa
 nós já temos para si as
 notícias do dia
14:15 O Sábio
15:00 Palhaço a Quanto Obrigas
 Bem-vindos a Beirais
15:45 Agora Nós
18:00 Portugal em Direto
18:45 Fatura da Sorte
19:00 O Preço Certo
19:59 A mais rigorosa seleção 
 de notícias
21:00 Hora dos Portugueses
21:30 Príncipes do Nada
22:00 Brainstorm
22:45 Cuidado com a Língua!
23:00 Grande Área
0:00 24 Horas
1:00 Manchetes 3
1:30 5 Para a Meia-Noite
2:45 Notícias do Atlântico
3:45 Arq 3
4:00 O Sábio
5:00 Portugal em Direto
5:45 Hora dos Portugueses
6:00 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

JoSÉ da coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

o GraNde mestre 

o Mestre dos mestres 
compreendeu como ne-

nhum outro pensador da his-
tória a excelência da vida. cada ser humano, 
independentemente dos seus erros, era para 
ele uma jóia única no palco da vida. Nós de-
sistimos 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 pe-
las pessoas, ele nunca desistiu delas.
Ele acreditava que valia a pena investir em cada 

ser humano, ainda que a sociedade quisesse eli-
mina-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 com-
paixão 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-

dia angustiante dessa pena capital. A sociedade 
concorria para ver o episódio. Tentar defender 
uma prostituta era loucura, era arriscar-se a so-
frer o mesmo pesadelo. No entanto, para nossa 
surpresa, Jesus tinha a coragem e o desprendi-
mento de correr o risco de morrer por elas, mes-
mo 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 perce-
ber 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 mostra-
va a penas uma sensibilidade extraordinária para 
compreender a dor e os sentimentos ocultos dos 
outros, mas também revelava uma sólida habili-
dade para ser autor da sua história nos focos de 
tensão.

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 

fio de terNura, uma exPosição familiar

de 1 de Fevereiro a 7 de 
Maio de 2017, o cen-

tro de História de Montreal 
apresenta uma exposição 

sobre o laço de amizade e de amor que une 
avós e os netos na comunidade portuguesa de 
Montreal. a exposição foi realizada por Joa-
quina 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 

são apresentadas no Centro de História de Mon-
treal. A primeira é a história de Montreal, desde 
da chegada dos franceses até hoje. A segunda 
exposição é o Montreal criminal, com a máfia, a 
corrupção, o jogo ilegal e a prostituição, que foi 
forte nos princípios do último século.
O Centro de História de Montreal está situado 

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. 

MIGuel FÉlIx
mfelix@avozdeportugal.com
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mataNça do Porco a moda dos açores e festa
de sarrabulho à moda do miNho No
restauraNte estrela do oceaNo

No domingo passado, no 
restaurante estrela do 

oceano, foi servido um almo-
ço gastronómico de referência 
tradicional à moda dos açores, 

a matanca do porco. É uma das mais antigas 
tradições açorianas e foi acompanhada das tí-

picas delícias derivadas da carne do porco à 
moda do Minho, as famosas papas de Sarra-
bulho preparadas pelas chefes do restaurante 
estrela do oceano lina perreia, teresa Fonse-

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-

FraNcISca reIS
freis@avozdeportugal.com

sALA de receção, coLosseo
8658 MauricE DuplEssis, MOntrEal

514 270.5858
prendA/cupão de são vALentim

50$ Este cupão é aplicável a 
todas as compras, nes-
te grandrioso evento, de 
500 dólares e mais.

Este cupão não pode ser aplicado a qualquer outra promoção.

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 presen-
tes como aos nossos amigos Jordelina Benfeito e 
Carlos Rodrigues que ficaram emocionados. 
o Senhor carlos palma também cantou vá-

rias músicas do Minho e de viana. as duas sa-
las estvam completamente esgotadas.
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semaNa da PoutiNe em moNtreal

a origem da “poutine”, 
é quebequense, prova-

velmente da cidade de dru-
mondville, mais precisamente 

do restaurante “le roy Jucep”, mas existe 
controvérsia, porque outros, reenvendicam 

serem eles, como é o caso do “le lutin qui 
rit” à Warwick e da “la petite vache à prin-
ceville”. Seja como for, regalamo-nos com ela. 
Quando a ingerimos, até o nosso espírito, fica 
mais lúcido. o único problema são as calorias.

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 mul-
ticulturalismo, incluindo seis portugueses. 
Quinta-feira passada fui, com colegas do servi-

ço, provar a da Cabane, intitulada “Porc-tugais”, 
que continha, além dos sabores tradicionais, a 

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 apre-
sentaram. A Poulle Mouillée, com a “Bon, les 
portugais font la poutine”, com a galinha de 
churrasco, chouriço, queijo S. Jorge e o famoso 
molho à Tony. 
As Grellades da Silva, diz tudo o que contin-

ha, com a “Poutine Alentejana”. A Taberna apre-

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, 

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 curiosi-

dade de provar outros sabores, podem continuar 
a se regalar na maioria dos restaurantes que con-
correram para com este festival bem integrado 
nesta sociedade que nos acolheu.

aNtero braNco
abranco@avozdeportugal.com

BAR TERRASSE LA CABANE
DU PORTUGAL

tavErnE f

grillaDEs Da silva

MA POULE MOUILLé

piri piri MassOn

tabErna

CAMPO
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514 342.8000
4525, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal

O seu sítio excecional
sobre o magníf ico 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.

UM SÍTIO
EXCECIONAL

HOMENAGEAR A VIDA

HOMENAGEAR A VIDA
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aNGariação de fuNdos foi um sucesso

Nos últimos anos, tudo 
está muito difícil. a co-

munidade 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 presiden-
te não ajuda muito.

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 pen-
sar no dinheiro. Hoje a realidade é muito dife-
rente e para fazer alguma coisa de jeito é preciso 

dinheiro. 
Em Outubro, o presidente da comissão das fes-

tas da Missão Santa Cruz deu a sua demissão e 
criou vários problemas... O que vai acontecer às 
nossas festas e tradições, será que vão desapa-
recer? 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 

“Festa do Chicharro” são duas das festas mais 
importantes na comunidade durante o outono e a 
primavera. Eles fizeram da sala de St-Enfant Je-
sus, 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 Que-
bequente. Irão realizar uma grandiosa festa no 
verão com grandes artistas e um “show” que vai 

SylvIo MartINS
smartins@avozdeportugal.com

ficar na história da Santa Cruz. A sala foi muito 
bem decorada e organizada. Toda a direção esta-
va presente, e foi um serviço impecável. 

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

fez um ótimo trabalho durante a noite para apre-
sentar, 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 apoia-
rem esta iniciativa. Notamos também que toda 
a direção administrativa da Missão Santa Cruz 
esteve presente para apoiar esta associação. Pos-
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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 apre-
sentação cinematográfica da Tia Maria do Nor-
deste que já está confirmada para vir a Montreal 
para as grandes festividades do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres. Também anunciaram a 95% 

que o grande artista Jorge Ferreira acompanha-
do do seu conjunto completo estarão presentes. 
Com tudo isso, parece que vai ser um dos maio-
res 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 confian-
ça; a senhora Zulmira, a secretária, que me aju-
dou nas vendas das mesas; o senhor José Viei-
ra, 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 | Memo-
ria e a senhora Janete Rioux; o Sá e Filhos; o 
Restaurante Cantinho; Sylvio Martins; o jornal A 
Voz de Portugal; Azores Airlines; televisão Lu-
saq TV; Chouriçor; Agência Algarve. Todos os 
membros das associações presentes: Associação 
dos pais, Associação de Santa Teresa; Missão de 

Laval, Associação dos Madeirences, o Festival 
Portugal International de Montréal; o Grupo 
Folclórico Estrelas do Atlântico. E todas as pes-
soas que ajudaram a preparar a sala e a servir a 
refeição”.
A direção da Associação Saudades da Terra 

QuebeQuente é composta por: Roberto Carva-
lho, 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 descan-

so para os organizadores. Apesar de finalizar a 
sala, tirando as decorações, claro que tudo não 

pode ser feito em duas horas. Pelo que se viu 
durante a festa, temos a certeza que todos gos-
taram 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 lu-
so-quebequense para uma melhor projeção coletiva da comunidade, e, para poder integrar 
e contribuir o desenvolvimento e enriquecimento do quebeque e da sociedade canadense.

Presidente: Leonardo Soares
lsoares@lusobec.com
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Neste ano, em que se co-
memora o centenário das 

aparições de Nossa Senhora 
de Fátima, na cova da Iria, as 

missas temáticas, em Santa cruz, são dedica-
das 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 Portu-
guesa de Montreal e da Tuna de Oiro, da Univer-
sidade dos Tempos Livres (UTL).
Toda a santa missa foi animada, musicalmen-

te, por ambas as bandas e pela Tuna de Oiro, da 
UTL, liderada por Filomena Amorim.
Na procissão de entrada, Nossa Senhora de Fá-

tima no seu andor foi levada ao altar por elemen-
tos das duas filarmónicas. Ali vai permanecer até 

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

missa folclórica
aNtero braNco
abranco@avozdeportugal.com

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 for-
ma 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 lou-
vará de novo Nossa Senhora de Fátima.
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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
7 de FevereIro de 2017

1 euro = cad 1,417750
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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

Linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons naturais. 

Resolve os seus problemas sem voodoo.
rosa

514-278-3956

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

serviços

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

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 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

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

Restaurante português 
procura um cozinheiro(a) e 

um assistente de
gerente com expériência 

para trabalhar 
a tempo inteiro ou parcial.
Contactar: 514-816-8022

M e M o r a N d u M
5º ano de saudades

Maria pachEcO Matias
1935-2012

Já lá vão cinco anos 
que partiste mas es-
tas nos nossos co-
rações. A sua família 
e amigas recordam-
-se de ti com profun-
da saudade.

Bem haja.

PortuGuês morre em
acideNte de trabalho
Na suíça

um 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 No-
tícias ao Minuto que “tudo indica” tratar-se de um 
cidadão português. Nesta altura, as autoridades 
helvéticas estão ainda a investigar as circunstân-
cias 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 portu-
guês emigrado na Suíça desde o início do mês. 
Num comunicado divulgado no sábado as auto-
ridades 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 inves-
tir 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 pro-
funda, sete anos após 
o 20 de fevereiro, para 
resolver definitiva-
mente esta situação”, 
declarou hoje o se-
cretário dos Assuntos 
Parlamentares e Europeus, Sérgio Marques, du-
rante uma visita ao local. O governante, que tutela 
as obras públicas, explicou que, até ao momento, 
o executivo limitou-se a aplicar “paliativos”, ten-
do feito duas reposições de pavimento, que não 
responderam às necessidades. O troço em causa 
estabelece a ligação entre o nó rodoviário da Quin-
ta 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.

Restaurante português muito 
conhecido precisa de  um 
ajudante de cozinha com 

experiência.
514-293-8450
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carnEirO: Carta Dominante: O Dependurado, que significa Sa-
crifício. Amor: O amor poderá bater-lhe à porta, fique atento. Saú-
de: 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

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

géMEOs: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia, Ini-
ciativa. Amor: Momento favorável para jantares românticos. Saúde: 
O seu sistema imunitário está muito sensível, seja prudente. Di-

nheiro: Momento calmo e favorável. Números da Sorte: 25, 10, 49, 17, 23, 2

caranguEjO: Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Con-
cretização, 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

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. Di-
nheiro: Tente poupar um pouco mais, pois mais vale prevenir do 

que remediar. Números da Sorte: 11, 42, 27, 30, 12, 28

virgEM: Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Ami-
ga 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

balanÇa: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Genero-
sidade. 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

EscOrpiÃO: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Reali-
zação. 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 Dificulda-
de/ 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 ali-
mentares. 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. Di-
nheiro: 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
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“a cura do caNcro Não vai acoNtecer
Na Próxima década, Pelo coNtrário”
travar o aumento das incidências do 

cancro é uma luta diária sem fim à 
vista, pelo menos a médio prazo. a pro-
pósito 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 ví-
tor 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 difí-
cil perceber porquê. A incidência da doen-
ça 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 déca-
da, muito pelo contrário”. Quem o diz é 
Vítor Veloso, médico oncologista e presi-
dente da Liga Portuguesa Contra o Can-
cro, entidade que apoia os pacientes onco-
lógicos e que assume uma posição firme 
na investigação e na procura de melhores 
terapias, mesmo que a luz ao fundo do tú-
nel esteja ainda bastante longe. O cancro 
é considerado a doença do século. Vai ser 
fácil tirar-lhe este rótulo? Não, vai conti-
nuar assim. As armas que nós temos são 
precisamente aquelas armas que nós uti-
lizamos, que são a prevenção primária e 
prevenção secundária. São cada vez mais 
as evidências científicas que apontam o es-
tilo 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 nor-
malmente; o álcool também é outro dos 
principais fatores desencadeantes do can-
cro; também a obesidade, conforme vemos 
neste momento, há um número elevadís-
simo de obesos, mesmo na parte infantil; 
o stress, que é cada vez maior devido ao 
ritmo de vida que levamos; também o se-
dentarismo, a falta de desporto, de exercí-
cio 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, des-
de livros a estudos científicos publicados 

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 inovado-
ras isso é raro. Na internet há muito lixo, 
90% do que existe na internet é lixo. Há 
pouco falou da alimentação como um fa-
tor fundamental na prevenção e no desen-
volvimento 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 pre-
caução. Há que atuar nas escolas e agora 
está a fazer-se um esforço nesse sentido, 
de fazer uma alimentação adequada e cui-
dada, rica em vegetais, em frutas, em car-
nes 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 ins-
peções. 
Há pouco disse que os pequenos avan-

ços 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 quan-
do acaba. 
É evidente que todos os anos surgem al-

gumas descobertas importantes e que nos 
permitem compreender muitos casos que 
ainda são incompreensíveis, mas, de qual-
quer modo, penso que [a cura] ainda vai 
demorar tempo.

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 di-
zer para a minha mãe: ”Matilde, esta noite trocamos… ficas tu por 
cima”…
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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.

hOrizOntais: 1. Silenciosa. Mulo. 2. Graceja. Segu-
re. Tira do vestido ou da calça, que rodeia a cinta. 3. 
Erguer. Burra. 4. Algazarra (fig.). Escutar. 5. Encoleri-
zar, 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 deser-
tos. 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, repug-
nância (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.

aPPle, GooGle e microsoft
estão oficialmeNte coNtra trumP
São 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 or-
dem executiva do Presidente dos EUA, Donald 
Trump, de banir a entrada de residentes de países 
muçulmanos. Hoje essa oposição foi oficialmen-
te 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 mi-
gração do Presidente dos EUA.
Entre os argumentos contra a ordem executiva 

de Trump encontra-se o facto de serem imigran-
tes 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-

-americana Isabel Soffer, uma produtora de mú-
sica com mais de 20 anos de experiência, que foi 

responsável pela atuação de muitos fadistas nos 
Estados Unidos, e pela estreia de Gisela João em 
Nova Iorque.”Os concertos de fado em Nova Ior-
que são bastante populares entre a comunidade 
luso-americana e fora dela, por isso pareceu-me 
natural tentar alargar esta presença de eventos 
individuais para um festival que destaca o fado 
nas suas variadas formas”, explicou a organiza-
dora à Lusa.Isabel Soffer contactou o cônsul de 
Portugal em Newark, Pedro Oliveira, e fez uma 
parceria para organizar o festival, que tem por ob-
jetivo 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 cer-
ta para trazer todo este entusiasmo para a cidade 
e criar uma celebração anual que crie um fluxo 
constante de artistas”, explica a produtora.Gise-
la João atua no dia 25 de fevereiro, no Schimmel 
Center, marcando a sua primeira presença em 

Nova Iorque, e será acompanhada por Ricardo 
Parreira, na guitarra portuguesa, Nelson Aleixo, 
na guitarra, e Francisco Gaspar, na viola baixo.O 

concerto será antecedido de uma pales-
tra 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, es-
tará patente uma exposição do Museu 
do Fado, de Lisboa, que conta a histó-
ria 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 Vas-

co Santana e Vergílio Teixeira. 
o festival termina dois dias depois, a 26 de 

fevereiro, com uma atuação do duo beatbom-
bers, constituído pelos dJs ride e Stereossau-
ro, no conhecido Joe’s pub, em Manhattan.

1774 - é criada a Fábrica de Camurças, Pelicas e Perga-
minhos 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 Por-
to Pireu, em defesa do pensamento liberal e do Governo 
do conde de Bonfim.
1861 - Formação dos Estados Confederados da Améri-
ca, 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 reconheci-
da 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 forma-
do 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 An-
drade. 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 po-
der real é detido por Oliveira Salazar.
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liNha aberta:
514 790.0251

coNtacto Publicitário:
514 366.2888

domiNGo das 16h às 18h
5877 PaPiNeau, moNtreal, qc

Produtora

rosa velosa

coNsolidação orçameNtal à custa da
“deGradação de serviços Públicos”?
a líder do cdS-pp considerou hoje neces-

sário perceber como está a ser feita a con-
solidação orçamental, alegando que se assiste 
a “uma grande degradação dos serviços pú-
blicos com constrangimentos na Saúde e na 
educação”.

Falando após visitar o Hospital de Aveiro, “que 
não tem investimento relevante deste o Euro”, 
Assunção Cristas afirmou a preocupação do CDS 
com “uma dívida pública muito elevada, a um 
juro de 4,2%, muito distante da Espanha, quando 
no governo anterior as melhores emissões foram 
de 2,6%”. “Estamos preocupados. Certamente 
que a consolidação orçamental é relevante mas é 
preciso ver como é que essa consolidação é feita, 
e o que vemos é uma grande degradação de ser-
viços públicos como por exemplo os constrangi-
mentos na saúde e na área da educação”, disse.
Para a líder do CDS, a evolução do défice não 

deve ser analisada isoladamente, como o passa-
do o demonstrou: “quando me falam das ques-
tões sem as interligar, recordo-me sempre do 
ano de 2008, em que o então primeiro-ministro 
José Sócrates se vangloriava de ter um défice de 
2,8%, o melhor défice da democracia portugue-
sa, e dois anos e meio depois o país estava no 
resgate financeiro”.
Para Assunção Cristas, “o governo tem de tra-

balhar mais e melhor e perceber que as decisões 
que toma em várias áreas têm impactos diretos, 

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-

mentos, contratando mais gente e aumentando os 
custos, e quando não conseguiu compensar, au-
mentou as horas extraordinárias onerando mais o 
seu orçamento”, exemplificou.
A líder do CDS-PP aproveitou para realçar a ne-

cessidade de “garantir estabilidade nas políticas 
laborais, que foram uma reforma estrutural do 
anterior governo”.
“O governo anterior cessou funções em 2015 

deixando a economia do país a crescer 1,6%. 
Este governo entrou em funções reclamando 
para si um impulso grande ao crescimento eco-
nómico e criticando o anterior por ter tido um 
crescimento fraco, prometendo um crescimento 
de 2,4%. Não vemos esse crescimento aconte-
cer em 2016, que terá um crescimento modesto 
e abaixo de 1,6% deixado pelo governo anterior 
e as perspetivas que há no Orçamento de Estado 
são de 1,5%, o que é para nós muito pouco para 
a necessidade do país”, criticou.
Assunção Cristas concluiu lembrando “as pro-

messas de António Costa e da sua equipa”, de 
que haveria um crescimento económico de 2,4% 
em 2016 e de 3,1 em 2017”.

PoNta delGada admite aPlicar
taxa turística Por dormida
o presidente da câmara de ponta delgada, 

nos açores, disse que está a ser equaciona-
da a criação em 2018 de uma taxa turística de 
um euro por dormida no concelho.
“A possibilidade da sua criação está a ser avaliada 

no interesse de Ponta Delgada e do turismo. Não 
se pode confundir entre aquilo que foi uma decisão 
concretizada de não aplicação da taxa turística no 
primeiro ano de consolidação do destino turístico 
de Ponta Delgada, após a liberalização do espaço 
aéreo, com o futuro”, afirmou à agência Lusa José 
Manuel Bolieiro. O autarca declarou estar a “abrir 
a possibilidade de criação dessa taxa”, depois de ter 
recusado a ideia nos últimos anos, considerando, 
agora, tratar-se de “uma vantagem para a econo-
mia dos Açores e de Ponta Delgada como destino 
turístico”. “A taxa turística acontece no país como 
acontece em muitas outras cidades europeias e é 
uma forma de [arrecadar] receita. Não pode é ser 
penalizadora desta procura do destino turístico e, 
por isso, é que não foi criada imediatamente”, ob-
servou. O presidente da maior autarquia açoriana 
estimou que a taxa poderá significar para os cofres 
do município cerca de “meio milhão de euros”, 
verba que tem como destino o investimento em 
equipamentos para “aperfeiçoar e requalificar Pon-

ta Delgada como destino turístico”. O responsável 
adiantou ter “desenvolvido algumas conversações” 
sobre esta matéria com a Câmara de Comércio e 
Indústria de Ponta Delgada e com a Associação de 
Hotelaria de Portugal, reconhecendo como priori-
tário haver “diálogo e concertação”. “Não há pres-
sa na sua implementação [da taxa]”, declarou José 
Manuel Bolieiro, mas apontando 2018 para a sua 
efetivação e garantindo que “será fruto do diálogo 
e concertação a fazer em benefício do investimen-
to turístico em Ponta Delgada”. A medida deverá 
ser discutida, regulamentada e sujeita a apreciação 
pública ainda ao longo deste ano, para depois ser 
submetida à discussão da Assembleia Municipal 
para constar no plano e orçamento municipais para 
2018. Hoje, também o líder do PSD/Açores, Duar-
te Freitas, não rejeitou esta hipótese. “O que temos 
vindo a dizer no caso dos açorianos é completa-
mente diferente. Qualquer açoriano para se deslo-
car ao continente não deveria ter custos acrescidos, 
porque não era um turista na maioria das vezes. 
Deslocava-se em trabalho ou por razões de doen-
ça. Outro plano tem a ver com aquilo que as autar-
quias podem cobrar aos turistas que cá vêm”, disse 
Duarte Freitas, a propósito da taxa, noticiada pelo 
Açoriano Oriental no fim de semana.

“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 di-
nheiros públicos pelas instituições europeias e 
os estados-membros.
“Um discurso recorrente é que na gestão parti-

lhada 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 amostra-
gem), disse o membro do TCE, João Figueiredo, 
na apresentação do relatório, e da Declaração de 
Fiabilidade incluída no documento, que decor-
reu hoje em Lisboa no Tribunal de Contas portu-
guês, liderado por Vítor Caldeira.
João Figueiredo explicou os procedimentos, 

ressalvando que dos milhões de transações exis-
tentes 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.

Da amostra, só no âmbito da gestão partilhada 
foram auditadas 575 transações, tendo sido en-
contrados 118 erros quantificáveis (os que têm 
impacto na taxa de erro global).
Em Portugal, das 20 transações auditadas em 

2015 “não foi identificado nenhum erro”, o que 
compara com os sete erros encontrados nas au-
ditorias relativas ao ano anterior. Já em outros 
países do “Norte, Centro, para Ocidente e para 
Oriente, mais anglo-saxónicos ou mais eslavos” 
foram detetados erros, disse João Figueiredo.
“O cometimento de erros não é propriamente 

uma característica dos países latinos”, reforçou.
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draGão beiJou a lideraNça dePois do
clássico, beNfica deu três PoNtaPés Na crise
Na 20ª jornada o Fc porto chegou ao topo, 

espreitou as vistas e respirou o ar puro da 
liderança que só tinha conhecido nas duas pri-
meiras rondas, mas no dia seguinte voltou a 
submergir. Mas a verdade é que durante 20 ho-
ras 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 de-
finitivamente 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 sá-
bado que, nesta altura do campeonato, foi mais do 
que um clássico. Era um jogo que tinha várias com-
ponentes 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 defi-
nitivamente o Sporting da luta pelo título. Do lado 
dos leões, era fundamental vencer para ainda aca-
lentar 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 Benfi-

ca 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 

para voltar a ser primeiro. Uma suposta crise que 
ruiu a pontapés de Jonas que marcou os dois pri-
meiros golos ao Nacional, numa vitória que acaba-
ria 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 tranquilida-
de 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 po-
sição 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 ad-
versários diretos, o Vitória de Setúbal (2-1), e vol-
tou a subir mais uns degraus na classificação, fican-
do 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 (2-
1). 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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 p j v E D
1-Chelsea 59 24 19 2 3
2-Tottenham 50 24 14 8 2
3-Manchester City 49 24 15 4 5
4-Arsenal 47 24 14 5 5
5-Liverpool 46 24 13 7 4
6-Man. United 45 24 12 9 3
7-Everton 40 24 11 7 6
8-West Bromwich 36 24 10 6 8
9-West Ham 31 24 9 4 11
10-Watford 30 24 8 6 10
11-Stoke City 29 24 7 8 9
12-Burnley 29 24 9 2 13
13-Southampton 27 24 7 6 11
14-Bournemouth 26 24 7 5 12
15-Middlesbrough 21 24 4 9 11
16-Leicester City 21 24 5 6 13
17-Swansea City 21 24 6 3 15
18-Hull City 20 24 5 5 14
19-Crystal Palace 19 24 5 4 15
20-Sunderland 19 24 5 4 15

Inglaterra
PremIer league

cAmpeonAtos europeus - cLAssiFicAção

 p j v E D
1-Juventus 54 22 18 0 4
2-Napoli 48 23 14 6 3
3-Roma 47 22 15 2 5
4-Lazio 43 23 13 4 6
5-Atalanta 42 23 13 3 7
6-Internazionale 42 23 13 3 7
7-Fiorentina 37 22 10 7 5
8-Milan 37 22 11 4 7
9-Torino 32 23 8 8 7
10-Sampdoria 30 23 8 6 9
11-Chievo 29 23 8 5 10
12-Udinese 29 23 8 5 10
13-Bologna 27 22 7 6 9
14-Cagliari 27 23 8 3 12
15-Sassuolo 27 23 8 3 12
16-Genoa 25 23 6 7 10
17-Empoli 22 23 5 7 11
18-Palermo 14 23 3 5 15
19-Crotone 13 22 3 4 15
20-Pescara 9 23 1 6 16

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

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E D
1-B. München 46 19 14 4 1
2-RB Leipzig 42 19 13 3 3
3-E. Frankfurt 35 19 10 5 4
4-B. Dortmund 34 19 9 7 3
5-TSG Hoffenheim 34 19 8 10 1
6-Hertha BSC 33 19 10 3 6
7-FC Köln 32 19 8 8 3
8-SC Freiburg 26 19 8 2 9
9-B. Leverkusen 24 19 7 3 9
10-FC Augsburg 24 19 6 6 7
11-B. M´gladbach 23 19 6 5 8
12-Schalke 04 22 19 6 4 9
13-Mainz  22 19 6 4 9
14-Wolfsburg 19 19 5 4 10
15-W. Bremen 16 19 4 4 11
16-Hamburger SV 16 19 4 4 11
17-FC Ingolstadt  15 19 4 3 12
18-Darmstadt 98 9 19 2 3 14

alemanha
BundeSlIga

 p j v E D
1-Real Madrid 46 19 14 4 1
2-Barcelona 45 21 13 6 2
3-Sevilla 43 21 13 4 4
4-Atlético Madrid 39 21 11 6 4
5-Real Sociedad 38 21 12 2 7
6-Villarreal 35 21 9 8 4
7-Athletic 32 21 9 5 7
8-Espanyol 32 21 8 8 5
9-Eibar 32 21 9 5 7
10-Celta de Vigo 30 20 9 3 8
11-Las Palmas 28 21 7 7 7
12-Alavés 27 21 6 9 6
13-Real Betis 23 20 6 5 9
14-Málaga 22 21 5 7 9
15-Deportivo 19 20 4 7 9
16-Valencia 19 20 5 4 11
17-Leganés 18 21 4 6 11
18-Sporting Gijón 13 21 3 4 14
19-Granada 13 21 2 7 12
20-Osasuna 10 21 1 7 13

eSPanha
lIga BBVa

Patriots coNquistam suPer bowl
aPós recuPeração histórica
os New england patriots venceram a 51.ª 

edição do “Super Bowl”, a final do cam-
peonato 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 his-

tória, rumo ao seu quinto título, depois de 2002, 
2004, 2005 e 2015, já que, na final da Liga nor-
te-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 fun-
cionar o ataque dos Patriots, com passes acer-
tados, uns atrás dos outros, para mais uma série 
de recordes, que lhe valeram o quarto “MVP” 
(Jogador Mais Valioso’) do “Super Bowl”, con-
tra 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 jar-
das, dois passes para “touchdown” e uma in-
terceção. Em “grande”, esteve também o “run-
ning back” James White, com 14 receções, um 
recorde do Super Bowl, para 139 jardas, e três 

“touchdowns”, incluindo os dois últimos. His-
tória, fez também Bill Belichick, que se tornou 
o primeiro treinador a conseguir cinco vitórias 
no Super Bowl, à sétima presença, outro recor-
de. O encontro começou com grande equilíbrio 
e total supremacia das defesas, que tornaram o 
primeiro período numa troca de “punts” e dei-
xaram o marcador a zero. O segundo quarto foi 
completamente diferente, com o jogo a ‘tom-
bar’ 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 come-
çou 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 rapi-
damente a bola no ataque seguinte e, em menos 
de quatro minutos, os Falcons chegaram ao 14-0, 
agora com um ‘touchdown’ do ‘tight end’ Aus-
tin 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 lon-
gas 82 jardas para novo ‘touchdown’ (21-0). A 
formação de New England estava obrigada a fa-
zer 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 meta-
de, mas foram os Falcons a aumentar para 28-3, 
com um passe de seis jardas de Ryan para o ‘tou-
chdown’ de Tevin Coleman. Perante tamanha 
desvantagem, os Patriots começaram a arriscar 
tudo e, a 2.06 minutos do final do terceiro perío-
do, 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 verdadeiramen-
te 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 mi-
nutos para jogar, James White converteu a ‘obri-
gatória’ 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 obri-
gados a novo ‘punt’. Brady tinha agora 3.30 mi-
nutos para completar o ‘milagre’ e, com uma sé-
rie 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 ti-
nham 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 sensa-
cional recuperação.
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1-Portimonense 57 25 17 6 2 47 17
2-Desp. Aves 52 25 15 7 3 39 21
3-Académica 41 25 11 8 6 25 18
4-Santa Clara 39 25 11 6 8 27 30
5-Varzim 38 25 10 8 7 33 30
6-Penafiel	 38	 25	 11	 5	 9	 35	 32
7-Benfica	B	 38	 25	 10	 8	 7	 30	 28
8-Braga B 34 25 8 10 7 34 29
9-Sp. Covilhã 34 25 8 10 7 26 24
10-Cova da Piedade 33 25 9 6 10 26 32
11-V. Guimarães B 33 25 10 3 12 34 33
12-Gil Vicente 32 25 7 11 7 19 20
13-Fafe 31 25 8 7 10 33 36
14-U. Madeira 31 25 8 7 10 25 29
15-Vizela 30 25 6 12 7 25 25
16-Leixões 29 25 7 8 10 24 23
17-FC Porto B 29 25 7 8 10 27 34
18-Famalicão 29 25 7 8 10 26 32
19-Sporting B 27 25 7 6 12 31 41
20-Ac. Viseu 27 25 6 9 10 24 30
21-Freamunde 25 25 5 10 10 22 26
22-Olhanense 14 25 3 5 17 26 48

  P J V E D GM GS

1-Benfica	 48	 20	 15	 3	 2	 44	 12
2-FC Porto 47 20 14 5 1 39 11
3-Sporting 38 20 11 5 4 36 22
4-Braga 37 20 11 4 5 31 17
5-V. Guimarães 35 20 10 5 5 29 22
6-Marítimo 31 20 9 4 7 18 16
7-Chaves 28 20 6 10 4 21 19
8-V. Setúbal 28 20 8 4 8 21 20
9-Rio Ave 27 20 8 3 9 25 28
10-Arouca 27 20 8 3 9 21 25
11-Boavista 25 20 6 7 7 22 23
12-Belenenses 24 20 6 6 8 13 18
13-Feirense 22 20 6 4 10 17 34
14-Paços Ferreira 20 20 5 5 10 21 32
15-Moreirense 18 20 5 3 12 18 31
16-Estoril Praia 16 20 4 4 12 14 25
17-Tondela 14 20 3 5 12 15 33
18-Nacional 13 20 3 4 13 15 32

  P J V E D GM GS

resultAdos
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

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

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

resultAdos
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

PrÓXimA JornAdA

Gesto de quaresma deixou
adePtos do feNerbahçe irritados
equipa 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-

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 

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

Recorde-se que o português renovou re-
centemente contrato com o Besiktas. Qua-
resma está agora vinculado às ‘águias pre-
tas’ até 2020.

e as equiPas mais coNcretizadoras da euroPa são...
Mónaco e barcelona lideram o 

ranking de golos marcados na 
temporada 2016/17

Numa lista onde não figura qualquer clu-
be português, o Mónaco, treinado por Leo-
nardo Jardim, e o Barcelona lideram o top 
10 das equipas com mais golos na Europa, 

em 2016/17, no conjunto de todas as com-
petições.
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 tam-

bém 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 Ma-

drid, 98; Arsenal, 83; PSG, 82; Manchester 
City, 77; Sevilha, 69; Chelsea, 67; Bayern 
Munique, 67; Roma, 67.

“casillas, o saNto draGão”. 
eloGios sucedem-se em esPaNha

com 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 de-
fesa milagrosa e imprediu que o 
cabeceamento de Coates termi-
nasse no fundo das redes. Jorge 
Jesus ficou rendido ao guarda-
-redes e até disse que foi Ca-
sillas 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 campeo-
natos.
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