
A Voz de Portugal
Quarta-feira 17 de Janeiro de 2007

    Ano XLVII • Nº 3       email: jornal@avozdeportugal.com           WWW.AVOZDEPORTUGAL.COM                   17 de Janeiro de  2007

4231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4                                         Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813          Fax: (514) 284-61504231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4                                         Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813          Fax: (514) 284-61504231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4                                         Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813          Fax: (514) 284-61504231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4                                         Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813          Fax: (514) 284-61504231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4                                         Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813          Fax: (514) 284-6150

GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares
8261 BOUL. ST-LAURENT

 (514) 389-0606

Ver pág. 2Ver pág. 2Ver pág. 2Ver pág. 2Ver pág. 2

Direito de matar?Direito de matar?

Desporto

Quebeque: Uma
Apontamento

sociedade intolerante?
António Vallacorba

Ao que parece, a maioria da população quebequense (a
de origem franco-canadiana) acaba de manifestar-se como
sendo uma portadora de sentimentos xenófobos.

É o que vem de ser revelado pela mais recente
sondagem da firma consultora Léger Marketing, segundo
a qual 6 em 10 quebequenses declararam-se racistas.

À falta, neste momento, de pormenores mais específicos
e generalizados com os quais nos possamos guiar mais
profundamente, contudo atrevemo-nos a concluir tratar-se
de uma reacção assumida perante as aparências e atitudes
de muitas das etnias do mesclado imigratório local, ou seja,
as minorias visíveis: asiáticos, latino-americanos, judeus,
árabes, africanos, afro-americanos, etc.

Em relação ao resto do Canadá, os quebequenses
mostram ter uma percentagem de intolerância racial
situada em mais de 10%, enquanto que o grupo menos bem
aceite é o dos árabes (obviamente por razões dos actos
terroristas perpetrados pelos muçulmanos); seguindo-se

Cont. na pág. 2

Jovem luso-descendente entre
os melhores do Canadá…

Ver  reportagem  pág. 15
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Pensamento da semana
Se o dinheiro for a sua esperança de independência, você
jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste numa
reserva de sabedoria, de experiência e de competência.

(Henry Ford)

Álvaro Monjardino
Direito de matar?

E de a suprimir por mera vontade da mãe,
sem quaisquer outras razões. Será que os
defensores do sim lhe chamam mãe? Será
que lhe chamam somente mulher? Será que
só lhe chamariam mãe caso a criança viesse
a nascer? Ou apenas tivesse escapado àquilo
que pudicamente – e com bem menos
verdade – chamam interrupção voluntária da
gravidez? Porque, ligado ao referendo, é bem
menos que isso: aí, o nome devia ser
completado com tudo o mais que condiciona
a respectiva permissão e a (consequente)
despenalização. A interrupção voluntária da
gravidez, sem mais nada e fora as excepções
legais já existentes, essa é para continuar a
ser considerada crime. Só o não será se,
efectuada por desejo da mulher (grávida do
feto que se pretende destruir, entenda-se), o
for apenas nas primeiras dez semanas (após
a concepção, entenda-se também) e em
estabelecimento de saúde legalmente
autorizado. Com o que, em alegado nome de
um – mitigado… – direito da mulher ao seu
próprio corpo e ainda da saúde pública, se
permitirá que qualquer grávida possa, sem
incorrer em punição, promover a morte do
ser vivo que traz dentro de si – verificados que
sejam o pressuposto temporal e o sanitário.
Sem eles, zás, aqui temos de novo o crime! E

o processo. E o julgamento. E as cenas
habituais dos abortistas à porta do tribunal. E
a pressão sobre os juízes. Porque, não nos
iludamos, no país que somos e na sociedade
que temos, medidas destas não vão pôr
termo ao aborto clandestino. Neste país que
somos e na sociedade que temos – com as
crianças a fazerem-se sem se pensar nisso (e
sem nada ser dito e muito menos
empreendido para que nisso se pense) – não
é de esperar que todas as mulheres
descontentes com uma gravidez mais ou
menos acidental passem a recorrer para o
efeito à clínica privada (e interessada, se for
disponível) ou às bichas do Serviço Nacional
de Saúde. Nem sequer é isto o objectivo dos
paladinos do aborto livre, do pleno direito à
barriga, etc. – os mesmos da manifestação à
porta dos tribunais, os que querem as
medidas ditas fracturantes da ordem
emergente da cultura que (bem a custo, diga-
se) conseguiu, e só na segunda metade do
século XX, dar a máxima realização prática ao
preceito de não matar. Para eles, esta será
apenas uma brecha, uma mais, na muralha
civilizacional que ainda se opõe ao que,
pretensamente em nome da vida, em última
análise defendem: uma cultura de morte.

o dos judeus e, em terceiro lugar, o dos de
origem africana.

Se alguns desses grupos têm, através dos
seus hábitos religiosos e culturais, contri-
buído para este estado de coisas, outros
atingiram o estado de “indesejáveis” pelo seu
comportamento menos cívico e exemplar.

Raro é o dia que passa em que não é come-
tido um delito por algum membro desses
novos imigrantes; a “aberração”, para a
sociedade local, dos trajes e costumes com
que os filhos desses grupos vão para as
escolas, por exemplo, a par de outras impo-
sições que não uma completa assimilação, em
nada ajudam à aceitação geral.

É, aliás, uma tendência que se vem agra-
vando também desde que o então primeiro-
ministro do Quebeque, Jacques Parizeau,
atribuiu ao voto do “dinheiro” e dos “imi-
grantes” como razão forte do fracasso político
aquando do referendo sobre a independência
da província.

Ressentimentos semelhantes têm ocorrido
frequentemente na Europa, especialmente
na Alemanha, França, Holanda, etc.

Quer se queira quer não, tudo começou a
deteriorar-se quando, por questões pura-
mente linguísticas, o Quebeque passou a optar
pela entrada de emigrantes de países com

Quebeque: Uma

tradições francófonas em detrimento da sua
tradicional fonte de mão de obra.

E se é verdade que os habitantes dos
países subdesenvolvidos têm direito a uma
oportunidade na vida, contudo não é o factor
linguístico que determina a qualidade e a
integridade de um futuro emigrante, nem tão
pouco o seu contributo para o desenvol-
vimento da terra de acolhimento.

Neste aspecto, os portugueses, italianos e
outros povos europeus, a par de chineses,
etc., e praticamente com conhecimento
apenas das suas línguas, deixaram uma marca
indelével e que ainda hoje se pode constatar
por onde quer que se passe nesta cidade e
periferia, ou mesmo até nas demais provín-
cias do Canadá.

O Quebeque, mercê de várias circuns-
tâncias, mas sobretudo o extremamente
baixo nível de nascimentos, precisa de um
fluxo contínuo de imigrantes para o seu
sustentável crescimento económico.

Privilegiar gente ordeira e trabalhadora,
deverá constituir o ónus da questão. Viver
todos em harmonia e em mútuo respeito,
deverá ser o grande desafio para ambas
partes interessadas.

Que não se vire, novamente, o feitiço con-
tra o feiticeiro.

sociedade intolerante? Cont. da pág.1

Agenda comunitária

Convívio dos santaclarenses do Ontário
A Direcção deste convívio realiza mais uma edição para o
corrente ano, no dia 17 de Fevereiro próximo, no Renais-
sance Convention Centre, 3045 Southcreek Road,
Mississauga, Ontário. Para mais informações, contactar José
M. Lima, tel. 1-416.603.8633.

Estreia do filme Cadeiras
O Carrefour des jeunes lusophones du Québec convida a
comunidade a assistir ao lançamento oficial do seu novo
documentário “Cadeiras”.  Este evento decorrerá  domingo,
dia 28 de Janeiro pelas 15:00 horas no Salão grande do
Centro Comunitário Santa-Cruz.

Festa das amigas e amigos
A Casa dos Açores do Quebeque organiza a festa das amigas
e amigos, com jantar dançante, no dia 20 de Janeiro, para
todos os sócios e amigos da Caçorbec, às 19h30. Para
contactos: (514) 387-1273 ou (514) 388-4129.

Clube Oriental Português de Montreal
O Clube Oriental Português de Montreal informa que as
próximas eleições terão lugar no dia 27 deste mês, às 20H00.

Luso Montreal - CH Canal 14
No programa desta semana, entrevistas com: Sylvio Martins,
professor de informática; Rosie Santos coordenadora de
pesquisas do câncro da mama e do cólon do Hospital Royal
Victória;  José Lucena, especialista em informática;  Nicho-
las Fonseca, realizador;  a crónica desportiva.
Novo hórario: quarta-feira às 20h00 e repetições no sábado às
12h30, terça às 8h00, e quarta às 8h00.

Novo serviço oferecido...
Já nos podem enviar os seus comunicados através
do nosso site web avozdeportugal.com, na secção
Agenda Comunitária.
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Referendo - Portugal no fundo da lista

Portuguesas entre as que menos abortam
Oficialmente só houve 906 abortos em 2005, mas estima-se terem sido feitas 18

mil interrupções. Feitas as contas, oito em cada mil mulheres portuguesas recorrem
ao aborto, um número que ainda nos mantém no fundo da tabela a nível europeu,
onde a prática é recorrente, mas bem próximos da realidade espanhola.

Em Portugal, oito em cada mil mulheres em
idade fértil (entre os 15 e 44 anos) recorreu à
interrupção da gravidez – entre abortos ilegais
e clínicos – um número que coloca o País no
fundo da tabela no ‘ranking’ europeu de
abortos, ligeiramente à frente da Alemanha,
bem próximo da vizinha Espanha, mas ainda
longe do Reino Unido, que possui uma das
maiores taxas da União Europeia.

Se a actual legislação vier a ser alterada após
o referendo de 11 de Fevereiro, a realidade
portuguesa não vai ficar muito longe do actual
cenário espanhol. De acordo com um estudo
recentemente divulgado pela Associação para
o Planeamento Familiar (APF), cerca de 350
mil mulheres portuguesas em idade fértil já
terão abortado. Em 2005, o número de
abortos terá chegado aos 18 mil.

Olhando para os Elementos Estatísticos de
2004 da Direcção-Geral de Saúde, é possível
concluir que existem 2,25 milhões de mu-
lheres ente os 15 e 44 anos no País. Se às
interrupções ilegais forem somados os 906
abortos que os hospitais públicos realizaram,
concluímos que a taxa de aborto em Portugal
é de 8,3 por cada mil mulheres em idade fértil.
Os dados não diferem muito da realidade
espanhola, que conta com uma taxa de 9,6
abortos por cada mil mulheres férteis.

Segundo números de Espanha, foram feitos
91 664 abortos em 2005, um número que
representa quase mais oito por cento do que
os dados indicativos de 2004. Destes quase
100 mil abortos, 14% foram realizados a jovens
com menos de 20 anos.

Em Portugal, as idades mais comuns para

fazer o primeiro aborto dividem-se entre os
17 e 24 anos (com 30% das jovens a viver a
experiência nesse período) e os 25 e 34 anos
(com 35,6% das mulheres).

E se em Espanha mais de 87% das
interrupções de gravidez se realizam até às 12
semanas de gestação, também em Portugal –
ainda que à revelia da lei – uma esmagadora
maioria de 73% fá-lo de acordo com o prazo
que é proposto no referendo, ou seja, até às
dez semanas.

PR prefere “cooperação estratégica”
O Presidente da República defendeu, ontem, a “cooperação estratégica” com o

primeiro-ministro. De visita à Índia, Cavaco Silva fê-lo por contraponto com a
“diplomacia paralela” de outros tempos.

Cavaco Silva fez uma defe-
sa da “cooperação estraté-
gica” com o primeiro-minis-
tro português por contra-
ponto com a “diplomacia pa-
ralela” dos tempos em que
era primeiro-ministro e o Pre-
sidente era Mário Soares.
Durante visita à Índia, o Presi-
dente da República (PR) tem
apresentado Portugal como
um “país de oportunidades”,
“confiante em si próprio” e
confrontou do pelos jorna-
listas, em Mumbai, negou que
esteja em contradição com a
mensagem de Ano Novo, a 1
de Janeiro, em que exigiu
resultados ao Governo do PS.
“É um ponto de honra”, fri-
sou, que, “no plano externo
se projecte uma imagem de
unidade do Estado”. Cavaco
Silva garantiu ainda que, em
matérias como política exter-
na, nunca ninguém o verá “a
ter atitudes descoordenadas
com outros órgãos de sobe-
rania” - a famosa “cooperação
estratégica” com o Governo,
que defende desde a campa-
nha para as presidenciais de
2006. O PR assinalou que a
ideia de “cooperação estraté-
gica” foi ontem “absorvida”
pelos portugueses e que a
“diplomacia paralela” já per-
tence ao passado e ao “sótão
das antiguidades”. “Feliz-

mente, já tem algumas déca-
das a expressão diplomacia
paralela. E enquanto há ex-
pressões que ganham palco,
como a cooperação estra-
tégica, há outras que vão pas-
sando para o sótão das velha-
rias”, disse Cavaco Silva. Ca-
vaco Silva recorda atritos com
Mário Soares O caso da “di-
plomacia paralela” foi um dos
vários momentos de tensão
entre Soares e Cavaco, a
propósito do protagonismo
do então PR na área da política
externa. No início dos anos
90, o Governo de Cavaco
considerou “diplomacia para-
lela” a proposta, que Soares
acabou por rejeitar, de inter-
mediar as negociações de
paz entre Israel e os pales-
tinianos, repetindo-se episó-
dios a respeito do processo

de paz angolano. A mais de
oito mil quilómetros de dis-
tância de Portugal, em Mum-
bai, Cavaco Silva garantiu que
a sua visita à Índia foi prepa-
rada com o Governo - dois
ministros e três secretário de
Estado acompanharam o PR.
Por várias vezes falou dos
seus “encontros de quinta-
feira” com o primeiro-minis-
tro, dizendo que já tinha abor-
dado esta visita com Sócrates
e que voltará ao tema na pró-
xima reunião semanal com o
chefe do Governo, na próxi-
ma semana. A “cooperação
estratégica” entre Belém e
São Bento, segundo confes-
sou Cavaco Silva, vai ao ponto
do PR ter encontros com mi-
nistros, incluindo o das Finan-
ças, Teixeira dos Santos.
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Coordenado por Miguel Felix

Efemérides
17 de Janeiro
1706. Nascimento de Benjamin Franklin (1706-1790), em
Boston, na colónia britânica do Massachusetts. Cientista,
filósofo, político e diplomata, foi um dos signatários da
Declaração de Independência dos Estados Unidos da
América.
1773. O Resolution, navio da Marinha de Guerra britânica,
comandado pelo capitão James Cook tornou-se o primeiro
navio a atravessar o Círculo Polar Antártico.
1945. Varsóvia foi libertada pelo Exército soviético, no
decurso da Segunda Guerra Mundial.

18 de Janeiro
1919. Início da Conferência de Paz que terminou a Primeira
Guerra Mundial. As reuniões foram realizadas no Palácio de
Versalhes, perto de Paris.
1934. Revolta de trabalhadores vidreiros da Marinha
Grande, contra o governo de Salazar.

19 de Janeiro
1809. Nascimento do escritor americano Edgar Allan Poe
(1809-1849), em Boston, Massachusetts. Escritor de ro-
mances de mistério uma das suas obras mais conhecidas é
o poema The Raven.
1839. Nascimento do pintor francês Paul Cézanne (1839-
1906) em Aix-en-Provence. Impressionista no início da sua
carreira de pintor, em 1876 a sua pintura anuncia «uma nova
maneira» que o tornaram um dos pintores mais importantes
de finais do século XIX e princípios do XX, tendo influenciado
decididamente o Cubismo.
1966. Indira Gandhi é escolhida como primeira-ministra da
Índia, em substituição do primeiro-ministro falecido oito dias
antes, Lal Shastri. Governará até 1975 e, num segundo
período, de 1980 a 1984, ano em que será assassinada por
um dos seus guarda-costas.

20 de Janeiro
1649. Começo do julgamento do rei Inglês Carlos I, preso
pelas forças militares do Parlamento, comandadas por Oliver
Cromwell, acusado de traição. O rei foi condenado à morte
e decepado.

1936. Morte do rei inglês Jorge V. Neto da rainha Vitória,
tinha reinado desde 1910. Devido à Primeira Guerra
Mundial, mudou o nome da família real de Saxe-Coburgo-
Gotha, para o nome mais inglês de Windsor.
1942. Reunião da Conferência de Wannsee em Berlim,
dirigida por Rheinhard Heydrich, adjunto de Himmler e
chefe das polícias alemãs, para coordenar a Solução Final do
Problema Judeu (Endlosung), pela qual a Alemanha nazi
tentará exterminar os cerca de 11 milhões de judeus que
viviam na Europa.

21 de Janeiro
1793. O rei de França Luís XVI foi executado em Paris,
tendo morrido decepado por meio de uma Guilhotina.
1976. Começo dos voos comerciais do avião supersónico
Concorde. O avião voa a uma velocidade duas vezes superior
à velocidade do som (Mach 2).

22 de janeiro
1561. Nascimento de Francis Bacon (1561-1626), ensaísta,
filósofo e político inglês. Escreveu Novum Organum e The
Advancement of Learning.
1808. A frota portuguesa que transportou a Rainha D. Maria
I, o príncipe regente D. João e a corte portuguesa de Portu-
gal para o Brasil aporta na Baía.
1901. Morte da Rainha Vitória, após 64 anos de reinado.
Sucedeu-lhe o seu filho que subiu ao trono enquanto
Eduardo VII.
1961. O paquete Santa Maria é tomado por oposicionistas
ao governo salazarista, pelo capitão Henrique Galvão com a
colaboração do general Humberto Delgado.

23 de janeiro
1918. D. Nuno Álvares Pereira é beatificado.
1981. A escritora francesa Marguerite Yourcenar foi
admitida na Academia Francesa, sendo a primeira mulher a
entrar nesta instituição criada pelo cardeal Richelieu,
primeiro ministro de França durante o reinado de Luís XIII,
em 1635. As suas obras mais conhecidas são Memórias de
Adriano, a Obra ao Negro e Alexis ou o Tratado do Vão
Combate.
1937. Dezassete dirigentes comunistas são julgados,
acusados de participar num tentativa de golpe de estado,
organizado por Leon Trostky para derrubar Estaline e o seu
regime. Após uma semana de julgamento 13 deles serão
condenados à morte. Trostky, exilado À muito será morto
em 1940, no México.

Eleições provinciais
precederão
federais...

Parece cada vez mais pro-
vável: as eleições gerais que-
bequenses terão lugar antes
das federais. É o que crê o de-
putado bloquista de Saint-
Jean, Claude Bachand, pre-
cisando que a conjuntura polí-
tica alterou muito desde al-
guns dias. O seu chefe, Gilles
Duceppe, e o líder do Partido
quebequense, André Bois-
clair, vão fazer o ponto sobre
as próximas campanhas elei-
torais, no âmbito de uma con-
ferência de imprensa, em
Montreal, onde tornarão pú-
blico um plano de acção co-
mum. Claude Bachand es-
perava que o voto federal
precedesse o do Quebeque,
considerando que o governo
Harper teria podido cair após
o depósito do orçamento em
Fevereiro. Mas a partida do
deputado liberal Jean Lapier-
re, o rumor da demissão imi-
nente de Paul Martin e a deci-
são de um outro deputado lib-
eral, Wajid Khan, de juntar-se
aos conservadores, alterou o
tabuleiro do xadrez político
na Câmara dos Comuns.

O seu dinheiro
está a espiar-lhe...

Pelo menos três fornece-
dores americanos que visita-
ram o Canadá tinham na sua
possessão peças de moeda
canadiana nas quais tinham
sido escondidos transmis-
sores miniaturas. É o que
revela um relatório do secre-
tariado americano da Defesa,
intitulado Technology Collec-
tion Trends in the U. S. De-
fense Industry. Crê-se que
estes transmissores pode-
riam servir para espiar as
deslocações dos seus porta-
dores e permitir saber se, por
exemplo, têm acesso a tecno-
logias militares de ponta. O
relatório apoia-se nos 971
incidentes de “contactos
suspeitos” reportados às
autoridades ame-ricanas du-
rante o ano finan-ceiro de
2005. Não preci-saram o tipo
de peça de moe-da.

Imigrantes sentem-se
menos Canadianos

Os imigrantes que perten-
cem às minorias visíveis sen-
tem-se menos Canadianos
que os imigrantes caucásicos
e são duas vezes mais sus-
ceptíveis de sentirem-se víti-
mas de discriminação, revela
um estudo de um investi-
gador da universidade de
Toronto, Jeffrey Reitz. Se as
crianças dos recém-chega-
dos nascidos aqui sentem-se
mais Canadianas que os seus
pais, o desvio persiste mes-
mo assim. Os imigrantes de
segunda geração das mino-
rias visíveis sentem-se mais
alienados que os caucásicos.

O estudo conclui que as
políticas sobre a língua e so-
bre a integração do governo
federal foram úteis, mas fal-
tam-lhe objectivos concretos.

Mais de metade

Saída de Jean Lapierre

O deputado federal de Outremont, Jean
Lapierre, deixará as suas funções mais cedo
que previsto para animar um programa de

televisão.
O Sr. Lapierre, que já tinha anunciado a sua

partida, deveria deixar o seu posto antes do
fim do mês. Já ao micro de uma emissão de
uma estação de rádio de Montreal desde o
início da semana, o Sr. Lapierre secundará o
jornalista Paul Laroque, da rede IVA, onde
analisará a actualidade política. Será
igualmente chamado para comentar a infor-
mação por conta do canal LCN, uma rede de
informação contínua.

O animador-deputado indicou na sua
emissão de rádio que não podia conjugar as
duas ocupações.

O Sr. Lapierre enviará, em breve, a sua carta
de demissão ao chefe do Partido Liberal do
Canadá, Stéphane Dion.

dos Quebequenses
admitem ser racistas

Uma sondagem Léger Marketing,
realizada para o Jornal de Montreal, a rede
TVA e a estação de rádio de Montreal
98,5 FM, revela que 59% dos Quebe-
quenses de cepa admitem ser racistas.
No entanto, esta proporção inclui os 43%
que se dizem “ligei-ramente racistas”.

Os outros Quebequenses dizem-se
racistas numa proporção 50 %. A comu-
nidade árabe tem a pior reputação. A
metade dos Quebequenses de cepa diz
ter uma má opinião deles, enquanto que
este número desce para os 41% no meio
das comunidades culturais.
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Augusto Machado
Naufrágio na praia da Légua

Pescadores de Vila do Conde morreram a
poucos metros da praia. O trágico acidente
aconteceu perto da Nazaré. Quando se deu o
naufrágio, dos sete homens da tripulação
quatro ainda ficaram agarrados ao barco – na
esperança que o socorro chegasse rápido.
Mas passou uma hora e não apareceu nin-
guém para os salvar.

Os pescadores continuaram agarrados à
embarcação, resistindo ao embate das ondas,
perdendo as forças. Passou outra hora sem
aparecer ninguém. Sem forças para resisti-
rem, exaustos e enregelados, os homens fo-
ram caindo ao mar. Quando, finalmente, o heli-
cóptero chegou, mais de três horas depois do
naufrágio, apenas salvaram um homem, um
imigrante ucraniano, todos os outros tinham
sido consumidos pelo mar.

Desde o dia do naufrágio que os pescadores
de Vila do Conde e doutras zonas de pesca,
estão revoltados – não compreendem porque
é que o helicóptero entre a base do Montijo,
onde o aparelho estava estacionado, e o local
da tragédia que demora apenas 20 minutos a
percorrer e sabendo-se que o alerta às auto-
ridades foi dado logo que o desastre acon-
teceu mas que o aparelho só chegou duas
horas e meia depois. Um atraso por causa da
burocracia. A maldita burocracia – que só
atrapalha em vez de salvar quem está em
desespero.

De acordo com as normas, o helicóptero só
pode levantar da base depois de ter as coor-
denadas exactas do sítio para onde se deve
dirigir. E, como esse processo demorou, o
aparelho não levantou voo. A pergunta que
todos fazem é: em plena era das mais mo-

dernas comunicações, como foi possível
aqueles pescadores morrerem à vista de terra
porque a comunicação sobre o local exacto
onde se encontravam falhou!

Agora sabe-se que uma simples mota de
água poderia ter resgatado e salvado os
pescadores. Mas as motas de água eram da
Câmara das Nazaré – e a praia onde a em-
barcação naufragara pertencia a Alcobaça. E
Alcobaça não tinha meios de salvamento para
aquela situação. E porque é que Nazaré não

colaborou em tentar salvar os homens?
Porque não era da sua competência? Absurdo.
É incompreensível que perante um caso
como aquele se discutissem competências.
Mas aconteceu – e os pescadores à espera,

desesperadamente agarrados ao barco, não
percebendo porque não chegava a ajuda,
enquanto uma multidão na praia, sem nada
poder fazer, a vê-los a desaparecer na água
um a um.

Estes pescadores foram vítimas da buro-
cracia. Vítimas da discussão de competências.
Mais uma vez demonstra como as coisas em
Portugal funcionam mal. E nem sempre é por
causa de meios mas sim, por mesquinhez,
por falta de organização e por falta de bom

senso. Num país que deveria ter uma boa
relação com o mar, que faz uma extensa
fronteira com o Atlântico, deveria ser exem-
plar na formação de pescadores, na fisca-
lização de barcos, nas técnicas de salvamento.

É inaceitável que há pescadores a morrer a 40
metros da praia.

Torna-se ainda mais trágico o naufrágio da
Nazaré num país que há cinco séculos con-
quistou os mares chegando de barco aos
extremos do mundo – à China, à América, ao
Sul da África. Um país que tem no mar o seu
principal recurso e a sua identidade - nele
revemos as nossas memórias mais ricas, o que
nos diferencia dos outros países.
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Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Coordenado por  Sylvio Martins

Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado. Amor: Hoje sentir-se-á muito alegre e
bem disposto. Aproveite bem este momento.
Saúde: Esteja mais atento às suas necessidades fisiológicas.

Dinheiro: Assuma com responsabilidade os seus compromissos
profissionais. Honre a sua palavra.
Número da Sorte: 62 Números da Semana: 1, 18, 22, 40, 44, 49

Carta da Semana: Valete de Espadas, que significa
Vigilante e Atento.  Amor: Fomente o diálogo com a sua cara-
metade. Aposte no diálogo e na compreensão para revigorar a
sua relação. Saúde: Consuma alimentos ricos em ferro.

Dinheiro: Poderá enfrentar uma situação difícil no seu ambiente laboral.
Procure estar longe dos conflitos.
Número da Sorte: 61 Números da Semana: 6, 14, 36, 41, 45, 48

Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor: Torne os seus sonhos em realidade, declarando o seu
amor à pessoa que preenche o seu coração. Saúde: Semana
sem grandes problemas ao nível da saúde. Mantenha o

equilíbrio. Dinheiro: Avalie bem as suas potencialidades, pois as
mudanças de ocupação estão favorecidas.
Número da Sorte: 70 Números da Semana: 7, 22, 29, 33, 45, 48

Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade.
Amor: Contribua para a harmonia familiar com uma boa base
de compreensão. Saúde: Avalie o seu estado de saúde de
uma forma consciente. Procure o seu médico de

família.Dinheiro: O seu desempenho profissional será recompensado
mas não monetariamente. O reconhecimento será feito através de um
diálogo incentivador.
Número da Sorte: 52 Números da Semana: 8, 17, 22, 24, 39, 42

Carta da Semana:  Rei de Espadas, que significa Poder,
Autoridade.  Amor: Combine um jantar onde possa reunir todas
as pessoas que são importantes para si. Ajudá-lo-á a sentir-se
melhor. Saúde: Evite abusar do café, pois pode provocar-lhe

fortes dores abdominais. Dinheiro : Mostre o que vale e será bem
sucedido. Não tema demonstrar as suas verdadeiras capacidades.
Número da Sorte: 64 Números da Semana: 3, 7, 11, 18, 22, 25

Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/
Indolência. Amor: Entenda os pontos de vista do seu par e
procure entender que cada pessoa tem a sua própria
personalidade. Saúde: Viverá momentos de grande agitação

mental. Tire uma hora no final do dia para relaxar. Dinheiro: Dê mais valor
às relações entre os colegas. O bom ambiente ajuda a aumentar a qualidade
do trabalho.
Número da Sorte: 66 Números da Semana:  1, 8, 17, 21, 39, 48

Carta da Semana:  8 de Ouros, que significa Esforço
Pessoal. Amor: Procure passar mais tempo com a sua família.
Será benéfico para todos. Saúde: Tendência para algum mau
humor e irritabilidade. Faça exercícios de auto-controlo.

Dinheiro: Aprenda a ser um bom gestor das suas poupanças. Aos poucos
irá ver a diferença na sua conta.
Número da Sorte: 72 Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

Carta da Semana:  Cavaleiro de Ouros, que significa
Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Opte pela tolerância para
resolver os seus problemas afectivos. Veja a tolerância como
uma virtude. Saúde: Faça uma alimentação mais equilibrada.

O seu organismo agradecer-lhe-á. Dinheiro: Semana muito favorável sob
o ponto de vista profissional. O seu trabalho será reconhecido.
Número da Sorte: 76 Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

Carta da Semana: Rei de Ouros, que significa Inteligente,
Prático. Amor : Evite conflitos com familiares por causa de
assuntos financeiros. Dê um passo de cada vez em prol da
harmonia. Saúde: Sentir-se-á cheio de energia e vitalidade.

Aproveite para praticar exercício físico. Dinheiro: Procure não exigir tanto
dos outros, quando não dá o melhor exemplo aos seus subordinados.
Número da Sorte: 78 Números da Semana:  1, 8, 42, 46, 47, 49

Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade. Amor: Trabalhe mais o seu lado espiritual, pois
isso vai ser bastante útil para controlar o seu mau génio.
Saúde : Procure fazer uma vida mais saudável. Alie a alimentação

equilibrada à prática de exercício físico. Dinheiro: Uma promoção poderá
recompensar o seu esforço. A partir de agora aja de forma a corresponder
a este voto de confiança.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

Carta da Semana:  2 de Copas, que significa Amor. Amor:
Os laços familiares fortalecer-se-ão e a paixão vai tomar conta
de si. Saúde : Ingira bastantes líquidos quentes. Será uma
excelente forma de combater o frio. Dinheiro: Rentabilize o

seu dinheiro e invista em algo que lhe garanta amealhar alguns lucros.
Número da Sorte: 38 Números da Semana: 5, 25, 36, 44, 47, 49

Carta da Semana:  9 de Paus, que significa Força na
Adversidade. Amor : Um pequeno desentendimento poderá
fazer com que ponha em risco uma amizade de longa data.
Mantenha a calma. Saúde: O seu descontentamento com a

sua silhueta levá-lo-á a pensar, seriamente, em fazer uma dieta. Dinheiro:
A sua força de vontade será determinante para ultrapassar um desafio
profissional. Continue empenhado.
Número da Sorte: 31 Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

Microsoft Office 2007...
vale a pena investir!

O Office 2007 de Microsoft mudou. Ele traz  tantas mudanças que é importante vos dar a conhecer algumas informações
sobre esta nova versão de Office 2007.

Se você acompanhou a sé-
rie de upgrades sem graça do
Microsoft Office nos últimos
anos, então vai ficar admirado
com a nova  versão 2007.
Contudo, ele não é só um
conjunto de ajustamentos
dos programas, esta versão
faz realmente medo às pes-
soas que usam o Office . O
mercado corporativo já teve
acesso ao lançamento no final
de Novembro e a Microsoft
prometeu entregar a versão

para os utilizadores em língua
portuguesa  já neste mês.

Como qualquer outro pro-
grama que passe por uma
mudança drástica de inter-
face, será preciso um tempo
maior para conhecer e se
acostumar com estas mudan-
ças. Mas o esforço compensa;
este é certamente um up-
grade do Office obrigatório.
Pode fazer o download do
pacote em inglês e usá-lo por
sessenta dias para tirar as
suas próprias conclusões.

A VOZ DE PORTUGAL
investiu nesta versão e selec-
cionou as mudanças mais
radicais para esta primeira
experiência com estas ferra-
mentas.

O novo design do Office
2007 pode dar uma sensação
de deslocamento. Em vez de
depender dos menus de tex-

to em cascata e barras de
tarefas finas, a maioria das
acções no Office agora acon-
tece numa “faixa” ou “fita”. Ela
aparece onde a barra de tare-
fas costumava surgir e exibe
atributos graficamente que
mudam conforme se clica nas
diferentes abas do menu.

No início gasta-se tempo a
encontrar as novas opções
mas vale a pena e,  prova-
velmente, vai encontrar ferra-
mentas e comandos que nem

sequer sabia que existiam.
A fita suporta ainda um

novo atributo chamado  pre-
view. Ao seleccionar uma par-
te do documento, passe o

rato numa opção de forma-
tação (nova fonte, por exem-
plo) e verá como a selecção
muda a aparência antes mes-
mo de aplicá-la. O atributo
torna a experimentação de

mudanças mais fácil e diver-
tida .

Office online
O Word é o aplicativo usado

com mais frequência no -Of-
fice e suas mudanças conse-
quentemente são a maior
parte. Mas a velocidade de

aprendizado será um factor
de peso para que você descu-
bra as alterações realizadas e
que oferecem melhoria
productividade.

Uma vez que você aprenda
(ou descubra) onde diversos
comandos foram recoloca-
dos, as coisas realmente ficam
mais fáceis. A Microsoft pro-
jectou o Office 2007 pensan-

do na internet e será preciso
estar online para tirar todo o
proveito possível de alguns
atributos do office.

Durante uma década, os
utilizadores de Excel ficaram

presos ao limite de tamanho
da planilha: 65.536 linhas e
256 colunas. O Excel 2007
agora oferece 1.048.576 li-
nhas e 16.384 colunas! Con-
tudo, os novos limites não fo-
ram a única coisa que aumen-
tou. Agora o Excel acomoda

longos valores de textos nas
células, permite fórmulas
com mais camadas e ainda
pode dividir os cálculos entre
os múltiplos processadores
dual core (se tiver uma).

Os gráficos deram um enor-
me salto de qualidade, embo-
ra nenhum novo modelo te-
nha sido acrescentado. No-
vos estilos pré-preparados
dão linda combinação de co-
res e efeitos, como sombras,
contornos oblíquos e formas
em três dimensões.

Apresentações
com mais qualidade

De todos os programas do
Office 2007, o novo Power-
Point foi o que mais se preo-
cupou em se tornar mais a-
cessível aos não iniciados e o
que mais se aproveita da in-
terface das faixas e as suas
novas ferramentas de design
e suporte multimédia, que
permitem a produção de
apresentações bem-acaba-
das sem a necessidade de
ser um especialista.

As melhorias gráficas do
PowerPoint 2007 começam
com os novos temas que são
muito melhores que os mo-
delos existentes na versão
2003, apesar ainda não se-
rem tão estilosos como os
existentes. Os temas inclu-
em opções de cores pré-
ajustadas para evitar que se
criem apresentações ruins,
mas a quantidade de combi-
nações de cores disponíveis
parece ser ilimitada.

Quem estiver com a sen-
sação de estar preso pode
modificar a cor e o layout de
um tema e depois salvar para
uso posterior.

Em resumo, Office
2007 vale a pena investir
para este mundo de profis-
sionais.
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A escolha é difícil
Victor Hugo

No ciclo da vida dos humanos, existe uma constante
evolução. Coisas tão essenciais em certos períodos, mais tarde
deixaram de ter significado. Quantos sonhos e ambições fo-
ram abandonados por já não corresponderem às nossas
necessidades. Há situações em que nós não podemos
escolher, como os nossos pais, o país onde nascemos, ou a cor
da pele.

Há outras escolhas que fazemos de livre vontade e que vão
ter influência no nosso futuro, quer seja de uma forma  positiva
ou negativa. A pessoa que irá partilhar a nossa vida, os estudos
que fizemos ou o trabalho que escolhemos, são da nossa
inteira responsabilidade. Concretamente, para aqueles que,
como eu, um dia escolheram a emigração, quer tenha sido por
motivos financeiros, políticos ou outros, sofremos as
consequências dessa escolha. No princípio, às dificuldades da
língua e do clima, juntaram-se a solidão e a saudade da família,
dos amigos e do lugar onde nascemos. Durante vários anos,
foram as preocupações de assegurar o futuro da família e o
desejo de nos provar a nós próprios e aos que lá deixámos, e
mostrar que tínhamos conseguido arranjar alguma coisa que
conseguir atenuar um pouco essas saudades.

Depois vem aquele período da vida em que os objectivos já
estão realizados e vem a nostalgia, que nos faz retornar à
infância, o saudosismo apodera-se de nós e queremos reviver

as recordações da meninice, voltar aos lugares onde nascemos
e onde, com mais ou menos dificuldades, vivemos momentos
felizes e, mesmo sendo oriundos duma pequena aldeia, a nossa
terra é a melhor de todas, mesmo se o progresso mudou muita
coisa. Os muitos anos aqui passados com uma mentalidade
diferente das pessoas que lá ficaram, muitos de nós habituados
ao conforto, e o medo da doença fazem-nos pensar que voltar
a viver em Portugal seria difícil. Era não contar que os anos
viriam mudar a forma de pensar e de sentir, e o desejo de fazer
algumas mudanças. Vem outra escolha, fazer uma casa para
passar lá uma parte do tempo, gozar as delícias do clima e dum
sol radioso, das belas praias, os bons almoços e petiscos, as
festas e a companhia dos velhos amigos, que são atractivos
para uma boa velhice.

Como o ser humano é muito inconstante, e nunca se sabe
onde está bem, aí começam as dificuldades: quando aqui estou,
tenho saudades de Portugal, e lá, sinto a saudade dos netos, da
filha, dos amigos e desta terra que nos acolheu e onde já
plantámos raízes profundas e que também são uma grande
parte da minha existência.

Esta é a difícil escolha para muitos da minha geração, saber
onde podemos viver mais felizes, quando o tempo que nos
resta é tão importante, até o dia em que virá alguém que
escolha por nós o lugar onde devemos ficar para sempre. Esta
é uma delicada escolha para a qual ainda não encontrei a
solução.

Doença mata uma mulher portuguesa todos os dias

Cancro do colo do útero já tem vacina
A primeira vacina contra o

cancro do colo do útero, doen-
ça que mata uma portuguesa
por dia, começa hoje a ser
vendida em Portugal, a um
custo de 160 euros por cada
uma das três doses neces-

sárias. Quando ministrada no
intervalo de seis meses, a
substância garante a protec-
ção total para as doenças cau-
sadas pelo Papilomavírus
Humano (HPV), entre as
quais se encontra o cancro do
colo do útero. A vacina deve
ser dada a crianças e ado-
lescentes de ambos os se-
xos, com idades entre os no-
ve e os 15 anos, e a mulheres

O cancro do colo do útero
mata uma mulher a cada dois
minutos — uma por dia em
Portugal — e destrói a vida
sexual, familiar e social das
sobreviventes. Portugal tem
a mais alta incidência da Euro-

pa deste cancro, cuja princi-
pal causa é o vírus HPV, regis-
tando 900 novos casos por
ano e mais de 300 casos mor-
tais. O vírus infecta princi-
palmente as áreas genitais
femininas e masculinas e tem
cerca de 180 tipos já iden-
tificados. Contudo, os tipos 16
e 18 são os que estão mais
associados ao cancro do colo
do útero, sendo responsá-

dos 16 aos 26 anos.Com o
nome comercial de Gardasil,
este é um medicamento su-
jeito a receita médica. No
entanto, ainda não é com-
participado pelo Serviço Na-
cional de Saúde. O presi-

dente da Sociedade Portu-
guesa de Ginecologia classi-
fica a vacina como “um marco
extremamente importan-
te”na prevenção da doença.

“Ainda se morre em Portu-
gal com cancro do colo  do
útero, mas acredito que, den-
tro de 20 anos, se a vacina for
bem difundida, a situação se
alterará com pletamente,
afirma Daniel Pereira da Silva.

veis por 70 por cento destes
carcinomas. O cancro do colo
do útero é a segunda causa de
morte na Europa por cancro
(depois do cancro da mama)
entre mulheres jovens (15-
44 anos). O HPV é muito fre-

quente, estimando-se que
cerca de 70 por cento dos
indivíduos sexualmente acti-
vos estejam expostos a este
vírus em alguma altura das
suas vidas. Portugal é o 12o
país europeu a comercializar
a vacina para combater uma
doença que só apresenta
sintomas numa fase avan-
çada, tendo, por isso, um alto
índice de mortalidade.

Portugueses têm falta
de nutrientes

Investigação revela que um milhão de portugueses tem uma
noção errada da alimentação. Um em cada dez portugueses
tem falta de nutrientes essenciais para um bom desen-
volvimento físico e intelectual.

Quem o diz é Sofia Guiomar, especialista da Associação
Portuguesa de Nutricionismo, referindo-se a uma investigação
científica do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge —
“Insegurança alimentar e saúde em Portugal”. Os nutri-
cionistas contactados pela agência Lusa afirmam que, além da
precariedade nutricional que afecta cerca de um milhão de
portugueses, existe uma ideia errada de que a alimentação
saudável está associada só ao desenvolvimento físico e não ao
intelectual, sobretudo ns crianças.

Boa nutrição é essencial Vítor Dauphinet, da Associação
Portuguesa de Nutricionismo, sublinhou que uma boa
nutrição tem um papel preponderante no “desenvolvimento
intelectual das crianças”, melhorando também a performance
intelectual do cérebro já formado dos adultos e “minimizando
problemas de saúde mental”.

Segundo o especialista, nutrientes essenciais “garantem
que as crianças consigam desenvolver todo o seu potencial
intelectual e, nos adultos, melhoram a inteligência, combatem
o envelhecimento, como também evitam o surgimento de
doenças degenerativas”.

Infecções respiratórias
tomam lugar da gripe

As infecções respiratórias têm levado mais gente para as
urgências hospitalares portuguesas do que a gripe, cuja
incidência se tem revelado baixa este Inverno, revelam dados
da Direcção-Geral de Saúde (DGS). O aumento dos problemas
pneumológicos está relacionado sobretudo com o tempo,
ameno e seco: “Pode dizer-se que este cenário tem a ver com
as condições climatéricas”, explica a pneumonologista
Conceição Gomes.

A médica admite que a toma da vacina da gripe também pode
ter influência numa menor prevalência da doença. Mas
defende que nada indica que a gripe não venha ainda a atacar.
“Se o clima mudar, pode haver um surto da doença”, de acordo
com Conceição Gomes. Entretanto, e para combater uma
possível pandemia de gripe, as autoridades de saúde em Por-
tugal e Espanha vão fazer, ainda este ano, um teste conjunto
aos planos nacionais de ataque à doença. Crianças e idosos
preocupam. A especialista refere ainda que está a crescer o
número de infecções mais complicadas, como a pneumonia:
“Este ano têm surgido mais casos de problemas respiratórios
muito graves.” Crianças, idosos e doentes crónicos são os que
preocupam mais. Além das infecções respiratórias, a médica
diz também que em Dezembro foram detectadas muitas cri-
ses em doentes alérgicos. “Os ataques de asma têm sido mais
frequentes, talvez motivados pelas mudanças de
temperatura.” Apesar da corrida às urgências, a DGS garante
que os serviços de saúde estão preparados para responder ao
aumento da procura, mas está a encaminhar os utentes para
uma linha de telefone especial.
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Médico português distinguido pela
obra «Great Minds of the 21st Century»

Washington - O médico português de
otorrinolaringologia Manuel Pais Clemente
vai figurar na secção que a publicação ame-
ricana «Great Minds of the 21st Century»
dedica às mentes mais brilhantes, sendo o
único português entre os mais de mil inves-
tigadores destacados.

De acordo com o portal «Cienciapt.net»,
depois de ter sido escolhido pela American
Biographical Institute, responsável pela obra,
para personalidade do ano 2006, o clínico
português, que apresenta um longo currículo
nacional e internacional no ensino, inves-
tigação, diagnóstico e tratamento de doenças
da voz, vai agora integrar a prestigiada pu-
blicação.

Desde 1967 que a obra do American Bio-
graphical Institute, uma das mais populares
dos Estados Unidos da América (EUA)
distingue a biografia dos mais destacadas
investigadores das diversas áreas, tendo já
alcançado o estatuto de referência no meio da
investigação, escreve ainda o «Ciênciapt.net».

Actualmente, Pais Clemente é director do
serviço de Otorrinolaringologia da Faculdade

de Medicina do Porto, presidente da Asso-
ciação Mundial da Voz (World Voice Consor-
tium) e do Conselho de Prevenção do Taba-
gismo. O médico apresentou ainda perto de
800 comunicações científicas e tem mais de
250 trabalhos publicados em revistas cien-
tíficas nacionais e internacionais.

MP atenua acusação a
mulher que matou marido
à machadada

Mulher, de 63 anos, era casada com a vítima há 40 anos e sofria um inferno de
espancamentos, tortura, insultos e ameaças. Na noite fatal, a arguida estava com as
filhas, reagiu a nova agressão e acabou mesmo por ser atingida com uma foice

Nuno Miguel Maia

O facto de uma mulher ter sido agredida,
maltratada, ameaçada, torturada e insultada
durante vários anos foi considerado pelo
Ministério Público (MP) como justificação
parcial para ter morto o marido a golpes de
machado de cozinha na cabeça. O caso con-
creto aconteceu a 14 de Setembro de 2004, no
Porto, e o Departamento de Investigação e

Acção Penal proferiu há dias a acusação sobre
a mulher, hoje com 63 anos, por crime de
homicídio privilegiado, cuja pena oscila entre
um e cinco anos de prisão.

Ana vivia há 40 anos com João (nomes
fictícios). Tinham duas filhas e moravam
também com duas sobrinhas com problemas
mentais numa casa na zona de Campanhã, no
Porto. Há vários anos que Ana e as duas filhas
eram alvo de violência física e psicológica. Mas
nunca denunciaram os maus-tratos por receio
de retaliação. No quarto onde dormia com a
Ana, João chegava a ter guardada na gaveta da
mesinha de cabeceira uma pistola, com que,
por vezes, ameaçava a mulher e as filhas de
morte.

A cena fatal começou na noite de 13 de
Setembro. João disse que iria dormir a outro
apartamento de que era proprietário e deixou
a mulher com as filhas e sobrinhas. Só que,
pelas duas da madrugada, o homem decidiu
regressar a casa. Tocou à campainha e acor-
dou a família. Ana abriu-lhe a porta e levou de
imediato dois pontapés nas canelas, ao
mesmo tempo que era insultada “por não lhe
ter levado leite para tomar comprimidos”,
segundo o MP.

Aos berros, o marido mandou a esposa
acordar as duas filhas para irem com ele a lo-
cal incerto. A mãe foi então acordar as filhas,

pedindo-lhes para se vestirem. Enquanto isso,
João foi até ao quarto buscar a pistola e uma
foice-machada, com lâmina de 85
centímetros, com que voltou a ameaçar
agredir a mulher e as filhas. Já no hall da
entrada da casa, começou a agredir mesmo,
pontapeando a mulher e as filhas. No meio da
confusão e do desespero, Ana ainda

conseguiu ir buscar um machado de cozinha.
Quando regressou ao hall, vendo que ela e a
filha continuariam a ser agredidas, empurrou
o marido, que caiu empunhando ainda a sua
arma. De seguida, Ana desferiu-lhe com o
machado de cozinha várias pancadas na
cabeça, “sendo que aquele [o marido] man-
tinha sempre empunhada a foice-machada e
tentava levantar-se”, segundo a acusação do
MP. Inanimado em sequência dos golpes na
cabeça, o agressor acabou por morrer cinco
dias depois.

A investigação da Polícia Judiciária foi
acompanhada de uma perícia de psicólogos
da Universidade do Porto. Concluíram que a
mulher foi “vítima de múltiplas formas de
maltrato (pontapés, murros, privação do sono,
entre outros), violência psicológica e emo-
cional, nomeadamente através do controle
económico, isolamento e privação de contacto
com o mundo exterior, insultos e ameaças,
violência física sobre as suas filhas”.

Apesar da acusação por homicídio privi-
legiado - aplicável a casos em que o autor do
crime age por “emoção violenta” -, uma even-
tual condenação de Ana dependerá da prova
que for produzida em julgamento. Os juízes
poderão até concluir que houve legítima
defesa e absolvê-la.

Todas as fotografias da passagem de ano estão disponíveis
no site web A Voz de Portugal, e há muito mais...

www.avozdeportugal.com

GENOCÍDIO
O Ministério israelita dos Assuntos Exte-

riores está a considerar interpor um processo
no Tribunal Internacional de Haia contra o
presidente do Irão, Mahmud Ahmadineyad,
por tentativa de genocídio. Em causa estão as
diversas vezes que Ahmadineyad afirmou
que Israel “deve desaparecer do mapa”.

PALESTINA
O presidente palestiniano, Mahmoud

Abbas, disse à secretária de Estado norte-
americana, Condoleezza Rice, que se opõe à

criação de um Estado palestiniano provi-

PRODUÇÃO
Irão e Venezuela pedem
menos crude

Os presidentes da Venezuela, Hugo
Chávez, e do Irão, Mahmud Ahmadinejad,
pediram à OPEC, cartel que reúne os países
exportadores de petróleo, que reduzisse a
produção para travar a queda do preço.

sório, com fronteiras temporárias. Rice, está
de visita a vários países do Médio-Oriente
numa tentativa de lançar um plano interna-
cional de paz para a região.
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Palavras difíceis

Falsos Gémeos

Advinha da semana

Anedotas do Joãozinho

Assinale a opção correcta:

Resposta da semana passada:  simples

Sabe o que quer dizer sinuoso?

Resposta da advinha da semana passada: A mãe

Tels.: (514) 282-9976
          (514) 288-5177
Fax:  (514) 848-0133

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

Silva, Langelier
& Pereira Inc.
Assurances Pierre G. Séguin Inc.
Seguros e serviços financeiros

43 ANOS
1963-2006

Parabéns

Parabéns à Alice Amélia Perfeito que fez 104 anos de
vida no dia 14 de Janeiro.

A Coragem do Guerreiro

O mais recente filme de Jet Li reúne o famoso actor e
super-estrela de artes marciais e o produtor Bill Kong
(“Herói”) com o coreógrafo de acção Yuen Wo Ping
(“Danny The Dog - Força Destruidora”), para retratar a
lenda de artes marciais Huo Yuanjia, que se tornou no
mais famoso lutador da China nos primórdios do século
XX.

Huo enfrentou tremendas tragédias pessoais
desbravando por fim o caminho para além das trevas e
para um lugar na história, definindo, para todo o sempre,
o verdadeiro espírito das artes marciais. O seu auto
conhecimento, e as escolhas que fez ao longo da vida,
inspiraram uma nação.

Funcionário do Mês
Zack e Vince são funcionários de um hipermercado.

Embora ultra-competitivos, as suas perspectivas de
carreira são bastante divergentes.

Vince (Dax Shepard) conseguiu afirmar-se como chefe
de caixa e ganhou 17 vezes consecutivas o reconhe-
cimento de “funcionário do mês”. Zack (Dane Cook), por
seu lado, sempre teve uma atitude despreocupada face ao
trabalho, sendo popular entre os colegas mas nunca tendo
conseguido qualquer outro tipo de reconhecimento.

Com a entrada de uma nova colega, Amy (Jessica
Simpson), uma loira deslumbrante com reputação de
apenas sair com os “funcionários do mês”, a rivalidade
entre Zack e Vince acentua-se e Zack apercebe-se que a
única forma de conquistar Amy será ganhando, pela
primeira vez, o prémio de “funcionário do mês.”

P: Qual é o cúmulo da estupidez?
R: Chegar a uma loja de antiguidades e perguntar:
- O que é que há de novo?

P: Sabem quantas anedotas existem sobre loiras?
R: Uma, o resto é tudo verdade!!!

Qual era a corQual era a corQual era a corQual era a corQual era a cor
Do cavalo branco de Napoleão?Do cavalo branco de Napoleão?Do cavalo branco de Napoleão?Do cavalo branco de Napoleão?Do cavalo branco de Napoleão?

laço ou lasso?laço ou lasso?laço ou lasso?laço ou lasso?laço ou lasso?
a- Não vou levar gravata, mas sim um __________.

b- O arame do estendal está muito ____________, tem
de ser esticado.

barulhento
direito
irregular

Parabéns

Bodas de Prata
Foi no pretérito 6 de Janeiro que Carlos Rosa e Maria do

Carmo festejaram os seus vinte cinco anos de matrimónio,
com missa na Missão Santa Cruz, presidida pelo Rev. Padre
José Maria Cardoso, juntamente com os filhos Delio e
Dercio, participada por inúmeros familiares e amigos.

Depois da missa, um elegante jantar foi oferecida às
convivas na Associação Portuguesa do Espírito Santo
(Hochelaga). Após a festa, partiram para um cruzeiro nas
Caraíbas. Muitas felicidades, e até aos cinquenta!

Coisas do Corisco
José de Sousa

Cá estou outra vez com estas coriscadas, porque a primeira
vez em que foram publicadas, deram mesmo que falar no que
respeita a certos nomes.

Uma senhora com mais de cem anos de idade fugiu do lar
de idosos porque lá, só haviam velhos de cabelo branco e, ainda
por cima, uma funcionária disse-lhe uma manhã que ela tinha
cara de dorminhoca, ela que se considera uma ave matinal.

Falando de idosos, um homem de 78 anos conduzia há 58
anos sem carta de condução. Este reformado continuaria a
conduzir se não fosse um banal acidente. Depois de dar os
documentos do carro, disse que se tinha esquecido da carta em
casa..! Homem, ‘tá bom. E estes porcos que se lembraram de
ir ver televisão em casa do seu dono: fizeram cair o aparelho,
que se incendiou, queimando os três “artistas” e toda a casa.
É caso para dizer “corisco, trabalha”.

Trabalho, tinha eu para o nosso editor, que como vocês
sabem, é também director de uma agência funerária. Segundo
o director funerário Charles Reide, do estado da Carolina do
Sul, o corpo do falecido cantor James Brown encontra-se
fechado há algumas semanas na sua própria casa, afim de ser
escolhido o local onde será sepultado. Eduino Martins, vai
resolver este problema. Falando dos nomes do início desta
crónica, José Grilo tem que dar o lugar da crónica anterior ao
meu amigo José Francisco, porque ele diz-me que se digo
Gafanhoto, a senhora sua mulher não vai gostar. Obrigado e
ate à próxima.

Lendas da minha Terra
A Truta da Rainha

Vítima de uma intriga dos escudeiros de seu marido,
Aragúncia, rainha de Aragão, foi injustamente acusada de
favorecer com as suas atenções um jovem cavaleiro da corte.
O rei de Aragão achou que esta ofensa só seria resgatada com
a morte. Aragúncia decidiu fugir quando teve conhecimento do
seu destino fatal e, disfarçando-se de mendiga, saiu do castelo
com algumas aias e escudeiros da sua confiança. O rei
perseguiu-a e esteve quase a alcançar o pequeno séquito, mas
os barqueiros de rio Minho ajudaram a rainha, demorando
muito a travessia dos homens do rei. Aragúncia recolheu-se
numas escarpas negras que formavam uma pequena fortaleza
natural junto ao rio. O rei decidiu pôr-lhe cerco e fazer a rainha
render-se pela fome e pela sede. Mas como quem não deve
não teme, a Aragúncia não desesperou e quando teve sede
encontrou uma pequena fonte que brotava das rochas.
Passados dias, quando a fome começou a apertar apareceu por
cima do penhasco uma águia real levando nas garras uma truta
que deixou cair. Embora atormentada pela fome, Aragúncia
embrulhou a truta e mandou-a ao rei para que este se saciasse.
Convencido que Deus estava com a rainha, o rei de Aragão
levantou o cerco de um local que passou a chamar-se Trute,
decidindo perdoar-lhe a falta. Aragúncia recusou o perdão por
uma falha que não tinha cometido e ficou a viver naquele local
austero para sempre. O lugar ficou a ser conhecido por Castelo
de Furna ou Castelo de Faião, onde existe uma pedaço de terra
a que o povo ainda chama de Horta da Rainha. A tradição manda
que, nas manhãs de S. João, o povo acorra àquele local para
beber da água que matou a sede da rainha e que tem a fama de
curar as doenças de pele.

Fotos da semana
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Cantinho da Poesia
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na Internet
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4231, Boul. St-Laurent
Montreal Qc.  H2W 1Z4

Tel.: (514)284-1813
Fax: (514)284-6150

O poeta, que nunca fui
Estas palavras que escrevo
Neste simples papel branco
Dão à vida, um certo enlevo
De alegria , amor e pranto
Não escrevo, por ser poeta
Nunca foi minha intenção

 Escrevo o que a alma, liberta
Do refugio do coração

As palavras, são a terapia
Que desafoga o coração
Mas se rimam em poesia
Eu sou apenas pretensão
Eu só quero compartilhar

O que muitos pensam baixinho
Para os poder elucidar

A prosseguir no seu caminho
É tão bom a gente saber
Que as palavras têm vida
E que nos ajudam a viver

Até ao dia da partida.
Por isso enquanto viver
O que a vida constitui

Eu vou tentar, um dia ser
O poeta que nunca fui.

José da Conceição

Testemunho e conversão
J.J. Marques da Silva

Em A VOZ DE PORTUGAL do dia 10 deste mês de Janeiro
demos a conhecer o nome duma bailarina de “strip-tease” ,
convertida a Jesus, que se fez missionária do Evangelho e que,
com mais duas companheiras têm levado a mensagem aos
lugares da indústria do sexo, de onde ela, Heather Veitch, se
presume ter abandonado o seu trabalho.

Que testemunho podem levar? Qual o valor dessa
mensagem, e quais os seus efeitos? Nós deixamos o assunto
suspenso, e sabíamos que traria  celeuma. Muita gente pensa
que o termo cristianismo é de comum entendimento para
todos que se dizem cristãos, e isso não é verdade. Cada grupo,
seita, ou comunidade religiosa, dá, como se constata, o seu
testemunho com afirmações que muitas vezes entram em
conflito com os considerados congéneres, mas afinal tão
diferentes como é o ser humano entre si. Nós vamos
diligenciar fazer do assunto um pouco de claridade sem pormos
Jesus Cristo no Banco dos Réus como se tem feito muitas
vezes.

Adiantamo-nos em dizer que “testemunho” não é o mesmo
que “conversão”. A nossa referida Heather Veitch pode ter
sentido que a sua vida era incompatível com o amor de Jesus,
e trocou o seu amor rasteiro e os aplausos dos homens pelo
Amor divino  inundando-lhe a alma de tal modo, que, numa
explosão de fé se viu impulsionada a dizer às companheiras e
ao mundo: -”Vede, eu não quero mais essa vida! Meus gestos
e desejos mudaram para expressões de glória!” – Isto é
“testemunho”, não é “conversão”. Em qualquer lugar será
testemunho legítimo. Pode ter bons resultados, e até
maravilhosos nas pessoas contactadas. Mas para triunfar em
poder é necessária a conversão!

Antes de tratar do termo “conversão” diremos que esta
palavra, considerando um   encontro com Cristo, não é o
mesmo que deixar uma igreja para se congregar noutra. Pode
até dar-se o caso de Ele não estar em nenhuma delas, e a
pessoa convertida necessita de O ter como seu Senhor, amigo
e companheiro para toda a eternidade. Google, em Notícia
Cristã dá-nos também conta que o futebolista brasileiro, Kaká,
do Milão, rompe todos os moldes para dizer que é membro da
“Igreja Renascer”, que lê diariamente a Bíblia, e que Deus guia
o seu caminho. Isto é igualmente “testemunho”, e sabemos
que os seus admiradores atestam que o comportamento dele
é digno e prova ser o de um verdadeiro cristão. Um
testemunho válido conduzirá, por efeito, quase sempre ao
testemunho dos ouvintes, e já ouvimos de religiosos islâmicos
que por isso mesmo o “proselitismo” é rigorosamente proibido
nas nações árabes quando seja favorável a outra religião, mas
que, cada estrangeiro pode ser um muçulmano!... E eles
podem fazer prosélitos... Aí, um islamista não poderá ser
cristão!...

Conversão tem relação com arrependimento, mas é distante
de proselitismo e penitência, sobretudo em obrigatoriedade
facciosa. Há nas aplicações dos termos gregos, usados nas
Escrituras Sagradas, sentido secular como “virar”, “voltar”,
“desviar-se”, “meia volta”, etc. e, de todos eles a Escritura exige
prova, da qual a doutrina mais segura é a da mensagem de
Jesus Cristo concernente ao “Novo nascimento”: “O que é
nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito

é espírito” (João 3:6).
Quem se converte a Jesus procura identificar-se com Ele por

obediência à sua Palavra, e na comunhão de sentimentos
ausentes da matéria pecadora fecundada por hábitos ou
interesses puramente materiais. No AT, o judeu que se voltava
para Deus recebia o perdão (Isa.55:7), a remissão do castigo
(Jon. 3:9-10), a fertilidade e a prosperidade (Oseias 14: 5-9),
“porque os caminhos do Senhor são rectos, e os justos
andarão neles”.  No NT, o significado fundamental é uma
nova volta da vontade humana para Deus, de quem o pecado
nos desviou, isto é, uma volta da cegueira e do erro, ao lar
perdido, com o Salvador que nos abrirá os olhos, convertendo-
nos das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, “afim de
que recebamos a remissão dos pecados, e herança com
os santificados pela fé” (Act.26:18). Por isso o apóstolo
Paulo escreveu: -”Porque noutro tempo éreis trevas, mas
agora sois luz no Senhor; andai como filhos da luz!”
(Efes.5:8).

Os efeitos da conversão são maravilhosos; plenos de amor,
em crescente santificação, e notáveis em resultados. Cada
testemunho, então, será um épico esforço de fazer de uma
alma perdida, sua irmã na fé. No artigo anterior dissemos que
nos atingiu  a preocupação de alguns membros da igreja de
Heather Veitch, no concernente ao vestuário sedutor usado
pelas “Chicas de Jesus”.  Mas estamos certos que, identificadas
com Cristo, se elas de facto se converteram, vê-las-emos a
seguir, naturalmente brilhando, no esplendor da sua Graça,
com recursos divinos, porque se “alguém está em Cristo,
nova criatura é; as coisas velhas passaram; eis que tudo
se fez novo” (2ª Cor.5:17).

Todavia continuaremos a dizer que os descalabros
religiosos, no cristianismo em geral, se o esforço humano tentar
substituir Deus para efeitos numéricos ou mais visíveis, pode
ser o maior desastre espiritual do poder inglório!

Canto das Mágoas
Há mágoas

que são segredo
só p’ra nós

e mais ninguém
de as divulgar
temos medo

de magoarem alguém !...
As mágoas

que a alma sente,
e nunca

são reveladas,
doem

mais profundamente,
por nunca

serem contadas !…

Euclides Cavaco
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153

Consulado Geral

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Polícia, Fogo, Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Detecção de gás
Emigração Canadá
Emigração Quebeque
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital Ste-Justine
Informação Montreal
Normas do trabalho
Sun Youth
Urgências sociais

Ass. dos Pais
Ass. Port. do Canadá
Ass. Port. do Espírito Santo
Ass. Port. de Lasalle
Ass. Port. de Ste-Thérèse
Ass. Port. do  West Island
Casa dos Açores do Qc
Casa do Ribatejo
Centro de Ajuda à Família
Centro Port. de Referência
Centro Com. do Espírito Santo
Clube Oriental Port de Mtl
Clube Portugal de Montreal
Instituto Cultural Açoriano
Filar. Portuguesa de Mtl.
Folc. Campinos do Ribatejo
Folc. Português de Mtl.
Rancho Folc. Verde Minho
Sporting Clube de Mtl
Sp.Mtl e Benfica

514.495.3284
514.844.2269
514.254.4647
514.366.6305
514.435.0301
514.684.0857
514.388.4129
514.729.9822
514.982.0804
514.842.8045
514.353.1550
514.342.4373
514.844.1406
514.323.7391
514.982.0688
514.353.3577
514.739.9322
514.768.7634
514.499.9420
514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

9-1-1
514.849.2391
514.598.3111
514.496.1010
514.873.2445
514.890.8000
514.842.1231
514.842.6141
514.345.4931
514.872.1111
514.873.7061

514.842.6822
514.896.3100

LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent    514.849.6619
CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL INC.
4267  Av. Coloniale   514.285.1620

514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

CONTABILISTAS
GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent                        514.232.3095

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270  Boul. St-Laurent, #209         514.499.1624
DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent 514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

                                           514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
Antiga farmácia TRANG
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio              514.844.6212

FLORISTA
FLEURISTE  FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.                      514.288.4548
                                           Fax.: 514.288.0225
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent    514.277.7778
Eduino Martins  Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves   Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

www.secomunidades.pt/montreal

de Portugal em Montreal
2020  Rua University, suite 2425

Montreal  (Québec) H3A 2A5
Tel.: 514.499.0359

HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO                                514.886.7001
HELIO                                        514.497.3896

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.                  514.484.3795
CENTRO CRISTÃO DA FÁMILIA(P.A.O.C)
2500 Boul. Rosemont                514.704.0006

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MAChINE À COUDRE.
7341 St-Hubert 514.271.6452

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides       450. 669.7467

MÓVEIS
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

NOTÁRIOS
M.e LUCIEN BERNARDO
4242, Boul. St-Laurent, Suite203         514.843.5626

EDUARDO DIAS
4270 Boul. St-Laurent #200                     514.985.2411

OURIVESARIA
OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082

PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362

QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  514.351.1716

DR. FRED M. ZAROW
“Clinique Chiropratique Zarow”
6872 St-Denis #101                       514.279-6536
cliniquezarow.com/portugues.htm
RESTAURANTES
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                   514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE  ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                              514.725.2626
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988
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*Horário sujeito a modificações. **Hora de Montreal

Quinta-feira 18-01 Sexta-feira 19-01 Sábado 20-01 Domingo 21-01 Segunda-feira 22-01 Terça-feira 23-01

† Francisco Laranjo
21-04-1915 – 09-01-2007

Faleceu em Montreal, no dia 9 de Janeiro de
2007, com 91 anos de idade, o Sr. Francisco
Laranjo, natural dos Biscoitos, Terceira,
Açores, esposo da já falecida Maria Ramos.

Deixa na dor seus filhos Zélia (José Costa),
Francisco (Clarinha Couto), Henrique (Alda
Toste) e Gabriela (Alcindo Alves); seus netos
Alda (Aníbal), Francisco Henrique (Dina),
Sandra (Mario), Elizabeth (Paulo), Sandy
(Francesco), Steven; seus bisnetos Melissa,
Brandon, Jennifer, Bianca, Antonino e Michael;
sua irmã Carmina, sobrinhos (as), assim
como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral decorreu quinta-feira, 11 de Janeiro de 2007, após missa de corpo
presente, na Igreja Santa Cruz, seguindo depois o corteje fúnebre em
direcção ao Mausoléu La Paix, no Cemitério Repos St-François d’Assise,
onde foi a sepultar, em cripta.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

† Evangelina Soares De Couto
1914 – 2007

Faleceu em Montreal, no dia 14 de Janeiro de
2007, com 92 anos de idade, Evangelina
Soares, natural de Pico da Pedra, São Miguel,
Açores, esposa do já falecido José De Couto.

Deixa na dor seus filhos Odilia, José e Albano
e seus cônjuges respectivos; seus netos
Tony, Anette, Ricky, Luísa, David, Philippe,
Josianne e seus cônjuges respectivos; seus
seis bisnetos, assim como outros familiares
e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral decorreu ontem, 16 de Janeiro de 2007, na Igreja Santa Cruz,
seguindo depois o corteje fúnebre em direcção ao Cemitério Notre-Dame-
des-Neiges, onde foi a sepultar.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
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† Teresa Macedo
Faleceu em Montreal, no dia 15 de Janeiro
de 2007, com 88 anos de idade, Teresa
Macedo, natural de Rabo de Peixe, São
Miguel, Açores.

Deixa na dor seu filho Mario Macedo (Donaria
Pereira); seus netos Phil ippe (Vicky
Constantino) e Patricia; seu bisneto Shawn;
suas irmãs Isaura, Maria e Mercês; sobrinhos
(as), assim como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O velório da defunta realiza-se hoje, quarta-feira 17 de Janeiro de 2007, das
19h às 22 horas. O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira 18 de Janeiro,
pelas 10 horas, na Igreja Santa Cruz, seguindo depois o corteje fúnebre em
direcção ao Cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde irá a sepultar.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone
Cheque ou dinheiro,
apresentar-se na redacção do jornal

$$$$$
SSSSSuper uper uper uper uper EEEEEspecialspecialspecialspecialspecial

88888.88.88.88.88.88a partir de *

preço por anúncio
+TPS+TVQ

   *novos contratos unicamente.
Durante o mês de Janeiro

Operários, mínimo de 5
anos exp. em “pavé-uni”
e muros de apoio. Bom
salário. Tempo inteiro.

(514) 820-5247

Procuramos pasteleiro a tempo
inteiro. (514) 272-0362

VENDE-SE
Grand Cherokee Laredo V8, 2002,
com 130 000 km. Preço a discutir.

(514) 943-7907

Agente de viagens, com ou sem
experiência, formação turística, que
fale Português, Francês e Inglês.

Enviar CV por e-mail:
servicesplus@bellnet.ca

Procuramos, para a Primavera 2007:
Operador de rolo para asfalto/
pavimentação de estradas, com
mínimo de 5 anos de experiência;
instalador de « pavé-uni » com mínimo
de 5 anos de experiência; procuramos
também jornaleiro para “pavé-uni”,
com 3 anos de experiência.

Joe (514) 808-0419

Restaurante português de 35 lugares,
situado num centro comercial da
margem sul de Montreal, com acesso
ao exterior. Equipamento
praticamente novo. Ocupação
imediata. Faça a sua oferta!

Filipe
(450) 462-9813

Vende-se  extraordinária vivenda
situada a poucos minutos da Praia da
Rocha e do Vau, centros comerciais.
Magnífica vista sobre praia e
montanha. (514) 386-0271

ALGARVE

ALUGA-SEVENDE-SE

Congelador 3 portas Hussman
Compressor quase novo, só usado 4
anos. Preço: a discutir.

Contactar (514) 842-3373
ou (514) 862-1820

Apartamento T3 em Albufeira,
Algarve para férias. 3 grandes
quartos (1 suite). Piscina. Espaço
para garagem. A 400 metros da
praia. Para informações, contactar
Antonieta (514) 337-4807

5½ num duplex, situado na St-Michel/
25e Avenue, frente a uma escola.
Entradas para máquinas de lavar e
secar. 675$/mês.

(514) 322-5125

Máquina de secar roupa Whirlpool.
Como nova. $200. (514) 363-3598

Empregada de balcão, a tempo inteiro.
(514) 281-6947

Procuramos costureira a tempo
inteiro. Ter experiência em máquina
“plain”, para casacos de nylon.

Contactar Victor
(514) 273-4218

Harley Davidson Sport 2003.1200
cc, 2000 km. Bom preço. (514)
913-5204

Matança de Porco na Hochelaga
A Associação Portuguesa do Espírito
Santo organiza a sua tradicional
Matança de Porco no sábado 3 de
Fevereiro de 2007, na sua sede. A
ementa incluirá as tradicionais
morcelas, os torresmos, etc.
Animação musical com o duo Jorge
e Sylvie Pimentel. Reserve desde já
os seus lugares pelos telefones (514)
254-4647 ou (514) 354-7276

COMMUNICADO

Homem de 46 anos procura mulher
honesta entre 35 e 45 anos, para
possibilidade de fazer uma vida a
dois.

(514) 739-8403

NOVO – MASSAGEM PROFISSIONAL
ESPECIALESPECIALESPECIALESPECIALESPECIAL

Thai - Sueco - Californiano
Raparigas de 8 nacionalidades, jovens e bonitas.

Domingo a quarta-feira, 10h às 22h – quinta a sábado,
10h às 4h da manhã

7167 St-Hubert    (514) 273-5482
Também procuramos raparigas.

MASSAGENS

EMPREGOSEMPREGOS

O Consulado do Brasil
em Montreal deve

contratar funcionário(a)
como cozinheiro(a) e

faxineiro(a) que
trabalhará na

residência do Cônsul-
Geral. Informações no

Consulado, no
endereço 1,Westmount
Square, sala 1700, das
10 às 16 horas, até ao

dia 22 de Janeiro.
Telefone: (514) 499-

0968, local 231.

Senhora para limpeza de casa. Com
experiência. Deve falar Inglês.

(514) 276-2353
Homem para « pavé-uni » e muros,
com experiência e carta de condução.

Contactar
Tony (514) 820-9372

ou Dias (514) 820-9373

Senhora para trabalhar ao balcão e à
caixa, a tempo inteiro.

(514) 272-0362

C.A. is looking for accountant to
do bookkeeping and taxes.

C.A. recherche comptable pour
tenue de livres et impôts.

(514) 842-9153

Procuramos assistente cabeleireira –
posto disponível imediatamente.

(514) 844-9057

EMPREGOS ENCONTROS
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Gil Vicente oficialmente na II
Helena Resende

O Tribunal Central Administrativo do Sul confirmou esta
terça-feira a integração do Gil Vicente na Liga de Honra, no
âmbito do caso Mateus, segundo anunciou a Federação
Portuguesa de Futebol, que acrescentou peremptoriamente
que “a decisão é final e não admite recurso”. Sendo assim o Gil
Vicente mantém-se, na Liga de Honra, onde tem vindo a
disputar os jogos para a actual temporada, não “havendo
qualquer perturbação da regularidade das competições
desportivas do futebol profissional”, referiu ainda a FPF em
comunicado, acrescentando “desta forma, foi dada razão, mais
uma vez, à argumentação da Federação Portuguesa de
Futebol sobre o chamado caso Mateus”.

Na base do caso Mateus, que tanta tinta fez correr nos meios
de comunicação e instituições desportivas está o facto do Gil
Vicente ter recorrido aos tribunais comuns, violando dessa
forma as regras da FPF, UEFA e FIFA, para resolver o
problema da inscrição do internacional angolano, Mateus. O
Belenenses, que tinha descido de  divisão, participou da
equipa de Barcelos, que foi relegada para a Liga de Honra,
trocando de lugar com a equipa do Restelo.

Esta acção de impugnação, por inconstitucionalidade, de três
normas da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e da FPF,
foi apresentada pelo Gil Vicente ao Tribunal Administrativo e
Fiscal de Lisboa no dia 23 de Novembro

O jurista Cruz Vilaça afirmava, na altura, que “as três normas
colidem com o direito constitucional e com os princípios gerais
do direito português que consagra o direito de os cidadãos
poderem recorrer aos tribunais de qualquer acto
administrativo”.

As normas que foram questionadas na acção administrativa
especial para impugnação de normas são o artigo 63, nº1 do
Regulamento Disciplinar da Liga, e os artigos da FPF nº 54 do
Regulamento Disciplinar e nº 60 do Estatutos.

Cruz Vilaça considerou estas normas inconstitucionais e que
“violam a própria Lei de Bases do Desporto, nomeadamente
o seu artigo 46, que define que todas as decisões são passíveis
de impugnação judicial, sendo que no artigo 47 daquela Lei
institui como excepção as matérias de carácter estritamente
desportivo”, disse Cruz Vilaça, sublinhando que “o caso
Mateus nada tem a ver com aspectos desportivos, as leis do
jogo ou as sanções disciplinares de carácter técnico”.

“Lutar até à exaustão”
Apesar da decisão não ter sido favorável ao clube de

Barcelos, António Fiúza, presidente do Gil Vicente, garante
que não vai baixar os braços e promete continuar a dar trabalho
nos trâmites legais do Futebol. “Vamos lutar até à exaustão.
Temos a razão do nosso lado e não vamos ficar de braços
cruzados. Continuamos esperançados que ganharemos nas
outras acções que temos em tribunais civis”, declarou o
presidente à TSF

Mostrando-se esperançado “que efectivamente no futuro,
nas outras acções que temos em tribunais civis que as vamos
ganhar”, o lema do clube minhoto é o de que perder uma
batalha não significa necessariamente perder a guerra.

“Vou reunir com o departamento jurídico do clube para
analisarmos o que será melhor para o Gil Vicente. Toda a
gente sabe que neste Caso Mateus houve corrupção,
compadrios e conluios, portanto temos que continuar a lutar
até à exaustão já que temos a razão do nosso lado. O que
fizeram ao Gil Vicente foi uma vergonha nacional”,  rematou
Fiúza.

O Gil Vicente encontra-se actualmente a fazer uma
campanha pouco apelativa na Liga de Honra, estando
classificado em 13º lugar e registando um total de 17
pontos em 15 jogos. No último jogo disputado contra o
Santa Clara, a equipa minhota venceu por 2-1, e a estrela
da manhã (porque o jogo foi realizado no Domingo de
manhã no Estádio Cidade de Barcelos) foi precisamente
Mateus que apontou os golos que deram a vitória ao Gil
Vicente.

Liga de Honra

Primeira Liga

Portugal vs Brasil
O Portugal-Brasil está a suscitar entusiasmo nos

adeptos ingleses. Só no sábado, de acordo com o
site do Arsenal, foram vendidos 30 dos 60 mil
bilhetes postos à venda no site e estádio dos “Gun-
ners”.

Está previsto que  tudo vai ser esgotado para  ver
todas estas estrelas como Ronaldinho, Kaká,
Robinho, Cristiano Ronaldo, Deco e Quaresma.

De lembrar que este encontro disputa-se a 6 de
Fevereiro, no Emirates Stadium, casa do Arsenal.

Só um David ganha a este Golias (FC Porto)...
Na mais sovina das jornadas, esta última jornada da 1ª volta,

o líder alargou a distância, que comeca a ser confortável. Paulo
Bento fez coincidir o regresso de Carlos Martins com o do
campeonato depois da pausa natalícia. O Sporting tinha jogo de
risco, por ser no Restelo, e o técnico, que afirmara que com ele
só jogava quem estivesse disposto a ir à guerra, provavelmente
achara que tinha conquistado um soldado. Enganou-se. Não
ganhou a batalha, ficou sem o soldado - Carlos Martins foi
expulso em pouco mais de um minuto, por duas faltas idiotas
- e registou danos colaterais, porque, vencendo nas Aves, o FC
Porto ficou dois pontos mais distante. Já Jesualdo Ferreira,
pelo contrário, tendo perdido a guerra da Taça aos pés de um
improvável Atlético, conseguiu controlar os danos colaterais e
fez a equipa regressar à normalidade. Derrotou, como seria
lógico, o Aves e criou as condições para que, jogando em alto
rendimento, Quaresma atirasse para o baú das memórias o
penálti falhado há oito dias.

Em Coimbra, o Benfica conquistou a  oportunidade para se
encostar ao Sporting. O Braga não foi além de um empate na
Madeira. Ir além é como quem diz, porque o campo do
Nacional é dos mais complicados da Liga. Nas lutas europeias

anda o Marítimo, que empatou no Bessa, agora na companhia
da Naval, que protagonizou uma vitória categórica em Setúbal,
ultrapassando o Leiria que se ficou por uma igualdade na
recepção ao Estrela.

Finalmente, o lanterna-vermelha, que por lá ficou ao ser
derrotado em Paços de Ferreira. Supostamente, chegou
dinheiro espanhol ao Beira-Mar; de certeza, chegou um
treinador, que obrigou à dispensa de quem lá estava;
prometidos estão reforços. Para já, ficou tudo na mesma. Não
ganhava na Liga desde Setembro e continua sem ganhar.

Divisão de Honra
Vitória fica a ver mal em Olhão...

A expectativa pela estreia de Manuel Cajuda, alimentada por
uma espera de três semanas, dissipou-se em 64 minutos, altura
em que Djalmir apontou o único golo do triunfo do Olhanense.
Um resultado que sabe bem aos algarvios, que não venciam
em casa desde 22 de Outubro, mas com efeitos perversos na
estratégia de recuperação dos vitorianos. O caminho da equipa
ganhou agora mais dois duros degraus no trajecto em direcção
ao topo, caindo para o oitavo lugar e perdeu-se um pouco do
encanto pela mudança no comando técnico. Até neste aspecto,
o destino do Guimarães parece fadado ao insucesso. Isto
porque todas as previsões feitas antes pelo ex-técnico Norton
de Matos haviam falhado, enquanto que Feirense, Leixões,
Santa Clara e o Penafiel reforçavam o arsenal de pontos. No
encerramento da primeira volta, o cenário continua a ter os
mesmos intervenientes, com particular destaque para os
leixonenses, cada vez mais líderes. O Leixões superou mais
uma barreira, desta vez em Trás-os-Montes, de onde
regressou com mais um triunfo e mais dois jogadores
indisponíveis por razões disciplinares. Quatro expulsões - duas
de cada equipa - geram a falsa ilusão de um jogo tenso em
Chaves. A derrota  do Santa Clara, em Barcelos, aguçou o
apetite do Feirense. De volta a um lugar de subida, a equipa de
Henrique Nunes reencontrou-se, ante o Olivais e Moscavide,
com as vitórias e com os golos em abundância. Apesar do
empate a zero com o Estoril, o Penafiel conservou o quarto
lugar, assistindo ao renascimento do Gondomar, embalado por
seis jornadas seguidas sem perder, o que atrapalha ainda mais
as contas do Guimarães.

Se descontarmos a derrota do jogo de acerto da ronda inau-
gural, frente ao Leixões, dá para perceber que o Gil Vicente
poderia ser, neste momento, um sério candidato à subida.
Enquanto aguardam pela resposta ao pedido de reagenda-
mento dos três encontros aos quais não compareceram, os
gilistas, ajudados por Mateus, continuam a somar pontos...

Caso João Pinto: José Veiga
vai voltar a ser ouvido

José Veiga vai voltar a ser ouvido no âmbito do processo João
Pinto. O antigo empresário e ex-dirigente do Benfica já tinha
solicitado nova audiência, mas a decisão da Polícia Judiciária
(PJ) só foi tomada  depois de os dirigentes do Sporting, Filipe
Soares Franco e Miguel Ribeiro Teles, terem sido ouvido na
na Direcção Central de Investigação da Corrupção e
Criminalidade Económica e Financeira (DCICCEF). O
presidente e administrador da SAD dos leões prestaram
declarações à PJ e recusaram-se, à saída, a fazer mais
comentários sobre o caso. Já o advogado do Sporting, Rui
Patrício, considerou ser normal, em declarações ao site oficial
do clube de Alvalade, o facto dos dirigentes voltarem a ser
ouvidos: «São inquirições normais e esperadas, no seguimento
da evolução deste processo e para as quais os dirigentes do
Sporting sempre estiveram disponíveis».
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One million dollar Benfica
Pode-se dizer que a vitória do Benfica e a

conquista do Torneio Dubai’2007 esteve
literalmente nas mãos de Moreira, assim
como já tinha sucedido com Moretto frente ao
Bayern de Munique.

Receosos, inicialmente, porque se tratava
de uma viagem longa que pode-
ria causar desequilíbrios na
equipa, a verdade é que os pupi-
los de Fernando Santos chega-
ram a Lisboa, na passada quin-
ta-feira com a moral fortalecida
e com mais 1,4 milhões de
dólares nos cofres da luz.

A jogar em 4x3x3, o treinador
do Benfica voltou a mexer na
equipa relativamente ao primei-
ro jogo do torneio sendo de
destacar o regresso de Rui Cos-
ta à titularidade e as apostas em
Pedro Correia e Kikin. O segun-
do fez mesmo a sua estreia com
a camisola encarnada na equipa
principal, e Kikin Fonseca jogou
no eixo do ataque, naquele que
bem pode ser o último desafio
de águia ao peito.

Ainda que os primeiros cinco minutos da
partida tenham sido muito bem disputados no
estádio do Al-Alhy, foi do lado italiano que
surgiu a primeira jogada de perigo. Foggia
rematou ao lado da baliza de Moreira mas a
resposta viria logo de seguida pela velocidade
de Manu. O extremo só foi travado com o
recurso à falta e voltou a demonstrar ser uma
boa opção para Fernando Santos.

Durante todo o jogo a Lazio não descurou o
estilo de jogo italiano, com uma defesa sólida
de quatro homens, um meio-campo de traba-
lho, com o mesmo número de jogadores, e na
frente Rocchi jogava fixo, com Foggia a servir
de apoio às duas linhas mais ofensivas. Coube
portanto, ao número 10 encarnado a tarefa de
procurar lançar as bolas com rapidez para a
linha, onde esporadicamente iam aparecendo
Simão e Manu e até ao final da primeira parte
foi apenas de registar duas situações de
perigo. Uma bola tirada junto à linha de golo
por Luisão (Moreira estava fora da baliza),
para um bom passe de Kikin que Simão (na
cara do veterano Peruzzi) não aproveitou e
ainda para o centro/remate de Ledesma, com
o esférico a sair junto ao poste mais distante do
alvo. A atitude dos italianos que tinha sido

quase sempre de expectativa ao longo de toda
a primeira parte, mudou radicalmente depois
do intervalo, obrigando dessa forma o Benfica
a jogar muito longe da baliza adversária. E foi
já com Katsouranis, Marco Ferreira e Paulo
Jorge nos lugares de Karagounis, Simão e

Manu, que o Benfica começou a apostar nos
remates de meia distância. Rui Costa afinava
a pontaria, a qual foi imitada com relativo
perigo por Rocchi.

A expulsão de Oddo animou a equipa da Luz
e enervou os italianos, passando a águia a
dominar em toda a linha. A sete minutos do fim,
lá surgiria o lance da partida... No minuto
seguinte à expulsão de Oddo, Paulo Jorge
bateu um canto da esquerda, Mantorras
ganhou nas alturas e cabeceou com grande
estrondo à barra da baliza da Lazio.  Porém, até
ao final da partida não se registaram golos e
mais uma vez sem recurso a prolongamento,
tudo teve de ficar decidido através da
marcação de grandes penalidades.

Emoção até ao rubro, seria nesta etapa que
Moreira se distinguiria dos restantes com-
panheiros de equipa e até de Moretto defen-
dendo três golos (Moretto só tinha conse-
guido defender dois no jogo com o Bayern de
Munique), mas seria o estreante Pedro
Correia a decidir o jogo.

O jovem defesa-direito encarregou-se de
apontar o golo com que terminou o encontro
e que possibilitou ao Benfica trazer para Por-
tugal mais de um milhão de euros.

Jovem luso-descendente
entre os melhores
do Canadá...

 Filipe Fonseca, luso-descendente, de pais
terceirenses (Açores), de dezanove anos,
está entre os quarenta escolhidos pelo
seleccionador Glen Constantin para repre-
sentar a Selecção Canadiana de Sub 20 anos no
próximo Campeonato Mundial de Futebol
Americano que terá lugar na Florida, E.U.A.,
de 22 de Janeiro a 5 de Fevereiro. O cam-
peonato de juniores acolhe seis selecções,
entre elas, uma composta pelas estrelas da
Europa e as outras provenientes de México,
Panamá, Japão, Estados Unidos e, obvia-
mente, Canadá.

O sonho de um jovem que hoje mede 6 pés
e pesa 100 kg, Fonseca tem vindo a crescer
notavelmente nos últimos anos com grande
sucesso, dentro e fora de campo. Começou a
jogar Futebol Americano com doze anos, mas
mesmo jogando outros desportos pelo meio,
Filipe teve sempre uma paixão especial para

o desporto rei dos Estados Unidos. Aos
dezasseis anos, Filipe decidiu deixar os outros
desportos (futebol, entre outros, onde era
excelente guarda-redes; era também um
brilhante músico, actuando na Banda de
Nossa Senhora dos Milagres) para se con-
centrar no futebol americano. Foi desde então
que Filipe deu o seu maior salto.

Fonseca representou durante muitos anos
as equipas de Laval enquanto júnior (menos
um, onde actuou nos Hornets de Sun Youth
em Montreal) e quando chegou a hora de
jogar ao nível colegial, Filipe optou por conti-
nuar perto de casa, com os Nomades do
Cegep Montmorency. Escolhendo Mont-
morency, Filipe rejeitava então a possibilidade
de jogar no nível mais alto, porque a escola
actuava na segunda divisão. O que ninguém
sabia era que o Filipe e mais algumas mais-
valias da equipa tinham o potencial de fazer a
equipa subir à primeira divisão. Foi mesmo
isso que aconteceu e Filipe passou este ano a
actuar na liga “Elite AAA” do Quebeque, e foi
desde aí que ele conseguiu, finalmente, a
visibilidade que vinha a merecer grande-
mente, à longos tempos, pela sua dedicação e
esforço, tanto no futebol americano como na
escola.

Este ano, Filipe conseguiu ser o único
jogador a desmarcar-se na equipa dos Noma-
des de Montmorency, terminando a equipa
nos últimos lugares da tabela. Fonseca,
mesmo assim, bateu o recorde de todos os
tempos da liga “Elite AAA” por mais “placa-
gens” (115 no total). Ele está em nominação,
com outros dois jogadores, para o título de
Jogador Defensivo por Excelência de 2006.

Ele foi convidado, pela primeira vez, aos
treinos da Selecção Canadiana de Juniores. Só
do facto de constar na lista de convidados,
Fonseca já dizia que “não lhe importava muito
de não ficar na equipa, porque o feito de ter
sido convidado já era muito bom”, mas o que
ele não sabia, era que mais tarde viria a ser
escolhido para representar o seu país. Hoje,
Filipe sente-se muito satisfeito, mas quer ir
muito mais longe.

O Campeonato do mundo servirá

certamente a Filipe Fonseca de montra para
o futuro próximo, ele que já tem várias
propostas de bolsas para ir a universidade e
continuar como jogador estudante cá no
Canadá. O objectivo de qualquer jogador
júnior canadiano é de conseguir uma bolsa de
estudos para uma universidade da primeira
Divisão Americana (NCAA Div.1). Uma boa
actuação neste próximo campeonato mundial
poderá ser significativo para o futuro deste
jovem promissor da nossa comunidade. Boa
sorte Filipe!!!

Benfica passa no exame
Na cidade dos estudantes e no último jogo

da primeira volta o Benfica voltou a demons-
trar garra e vontade, de subir na tabela classi-
ficativa. No terceiro triunfo consecutivo fora
de casa, o Benfica alcançou uma vitória por 2-
0 e promete dar luta ao Porto e ao Sporting na
conquista do campeonato.

Depois da vitória inspiradora no Dubai,
Fernando Santos apostou num 4x3x3 e com
Miccoli de novo no onze, o treinador viu a sua
equipa chegar ao golo logo nos instantes
iniciais da partida. Ao segundo minuto após
um cruzamento da esquerda de Simão, Lui-
são cabeceou para a baliza. Pedro Roma
aproveitou para dar um ar da sua graça, com
uma excelente defesa, mas a bola ressaltou
para Ricardo Rocha que atirou para o fundo da
baliza. No entanto fica a ideia do marcador ter
beneficiado de uma posição irregular aquando
do remate de Luisão. Mesmo assim, come-
çava-se a escrever uma vitória justa para as
águias, numa noite de total falta de inspiração
da equipa de arbitragem.

Ainda que os erros não tenham influen-
ciado o resultado a verdade é que após a
validação de um golo irregular aos 2 minutos,
aos 30 minutos de jogo a equipa de arbitragem

compensou o erro com outro erro. Isto é
numa jogada limpa, Katsouranis correspon-
deu da melhor forma após um passe de Nuno
Gomes. O árbitro, no entanto, não validou o
golo para a equipa visitantes.

Em contrapartida, a Académica nunca
conseguiu acompanhar a equipa encarnada,
mas ainda tentou... com Filipe Teixeira a
pautar todo o jogo da equipa, a Briosa lançou-
se em busca do golo e chegou mesmo a criar
algumas situações de perigo mas Quim foi o
rei da baliza, ajudado por uma equipa que
demonstrou maturidade defensiva.

Ainda que os avançados tenham desper-
diçado oportunidades, atrás de oportunidades,
os defesas encarnados estiveram em alta e
Léo acabaria com a partida, depois de uma
jogada rápida pelo lado esquerdo. Ao minuto
89, e após um bom passe de Karagounis, o
brasileiro, com segurança, atirou para a baliza
sem que Pedro Roma pudesse fazer alguma
coisa. Com este resultado, as águias somaram
um importante triunfo no último jogo da 1ª
volta da Liga e continuam a 8 pontos do FC
Porto, mas estão a apenas 1 do Sporting. A
próxima volta promete luta e surpresas.
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As sete maravilhas de Portugal 1ª Parte
O ano 2007 é o ano preferido para a escolha das Sete

Maravilhas de Portugal. A votação já está em curso há
mais de um mês e vai durar até dia 7 de Julho, dia em
que serão anunciados os vencedores. São 21 os
monumentos no concurso.

Castelo de Almourol, Castelo de Guimarães, Castelo
de Marvão, Castelo de Óbidos, Convento de Cristo
Tomar, Convento e Basílica de Mafra, Fortaleza de
Sagres, Fortificações de Monsaraz, Igreja de São Fran-
cisco Porto, Igreja e Torre dos Clérigos, Mosteiro da
Batalha, Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro dos Jerónimos,
Paço Ducal de Vila Viçosa, Universidade de Coimbra,
Palácio de Mateus, Palácio Nacional da Pena, Palácio
Nacional de Queluz, Ruínas de Conímbriga, Templo
Romano de Évora, Torre de Belém, Convento de Mafra.
Vamos-vos apresentar dois destes monumentos. Se
querem votar podem ir ao Site Web:  7maravilhas.pt.

Mosteiro dos Jerónimos

Data de 1496 o pedido feito pelo rei D.Manuel I à Santa Sé,
no sentido de lhe ser concedida autorização para se erigir um
grande mosteiro à entrada de Lisboa, perto das margens do
Tejo. Em 1501 começaram os trabalhos e aproximadamente
um século depois, as obras estavam concluídas. As razões da
construção do Mosteiro dos Jerónimos prendem-se, por
certo, com a vontade do monarca reunir em panteão o ramo
dinástico por ele iniciado (Avis-Beja).

D. Manuel I e os seus descendentes foram sepultados em
túmulos de mármore colocados na capela-mor da Igreja e
capelas laterais do transepto.A dedicação do Mosteiro à
Virgem de Belém foi outro factor que pesou na decisão régia.
O Mosteiro dos Jerónimos, como é vulgarmente conhecido,
veio substituir a igreja outrora existente no mesmo local, cuja
invocação era Santa Maria de Belém e onde os monges da
Ordem de Cristo prestavam assistência aos mareantes em
trânsito.O edifício exibe uma extensa fachada de mais de
trezentos metros, obedecendo a um princípio de
horizontalidade que lhe confere uma fisionomia calma e
repousante. Foi construído em calcário de lioz que se tirava
muito próximo do local de implantação, na Ajuda, no Vale de
Alcântara, Laveiras, Rio Seco e Tercena.

Dada a grandiosidade do projecto e a riqueza da execução,
sucederam-se as empreitadas de construção e os mestres
responsáveis por elas: Diogo de Boitaca (c.1460-1528), João
de Castilho (c.1475-1552), Diogo de Torralva (c. 1500-1566),
Jerónimo de Ruão (1530-1601) são alguns dos nomes que o
Mosteiro recorda e que deixaram marca indelével neste
monumento.D. Manuel I canalizava para as obras de Belém
grandes somas. Boa parte da chamada “ Vintena da Pimenta”
(aproximadamente 5% das receitas provenientes do comércio
com a África e o Oriente, o equivalente a 70 kg de ouro por ano)
servia para custear os trabalhos que, desde o início, decorrem
em estreita dependência do próprio rei. No século XIX o
Mosteiro assistiu a intervenções arquitectónicas pontuais que,
embora não alterando a sua estrutura primitiva, vieram dar-lhe
a forma que lhe conhecemos hoje. A cúpula sineira, o corpo
do dormitório (hoje Museu de Arqueologia) e a sala do
Capítulo foram alguns dos locais que maiores alterações
sofreram. O Mosteiro dos Jerónimos é habitualmente
apontado como a “jóia” da arquitectura manuelina, que integra
elementos arquitectónicos do gótico final e do renascimento,
associando-lhe uma simbologia régia, cristológica e

naturalista, que a torna única e digna de admiração.Para ocupar
o Mosteiro, D. Manuel I escolheu os monges da Ordem de S.
Jerónimo , que teriam como funções, entre outras, rezar pela
alma do rei e prestar assistência espiritual aos mareantes e
navegadores que da praia do Restelo partiam à descoberta de
outros mundos.Durante quatro séculos essa comunidade
religiosa habitou nestes espaços, mas em 1833 foi dissolvida
e o lugar desocupado. O Mosteiro dos Jerónimos passou a
integrar os bens do Estado e o espaço conventual foi destinado
ao colégio dos alunos da Casa Pia de Lisboa (instituição de
solidariedade social destinada especialmente ao apoio a
crianças), que aqui permaneceram até cerca de 1940.Desde
sempre intimamente ligado à casa Real Portuguesa, o Mosteiro
dos Jerónimos, pela força da Ordem e suas ligações a Espanha,
pela produção intelectual dos seus monges, pelo facto de estar
inevitavelmente ligado à epopeia dos Descobrimentos e,
inclusivamente, pela sua localização geográfica, na capital, à
entrada do porto, é desde cedo interiorizado como um dos

símbolos da nação.
As referências ao Mosteiro não escapam nem aos cronistas,

nem aos viajantes e artistas. Foi acolhimento e sepulcro de
reis, mais tarde de poetas. Hoje é revisto por cada um de nós
não apenas como uma notável peça de arquitectura mas como
parte integrante da nossa cultura e identidade.Foi declarado
Monumento Nacional em 1907 e em 1984 a UNESCO
classificou-o como “Património Cultural de toda a Huma-
nidade”.

Torre de Belém
Lisboa, na época dos Descobrimentos, viu crescer a sua

importância como cidade cosmopolita, tornando-se rapida-
mente num ponto de referência e encontro de culturas, gen-
tes e conhecimentos. A política naval portuguesa do século
XVI e o progresso das viagens marítimas fizeram do porto de
Lisboa uma paragem obrigatória para os que navegavam nas
rotas do comércio internacional.

Proteger Lisboa e a sua barra tornou-se uma necessidade.
Teve o rei D. João II (1455-1495) a iniciativa de traçar um plano
inovador e eficaz, que consistia na formação de uma defesa
tripartida entre o baluarte de Cascais, a fortaleza de S. Sebastião
da Caparica (também chamada Torre Velha), na outra margem
do rio, e uma terceira fortaleza que, devido à sua morte, coube
a D. Manuel I, seu sucessor, a tarefa de mandar construir.
Assim, em homenagem ao santo patrono da cidade de Lisboa
- S. Vicente - foi construída a Torre de Belém, no local onde
antes estava ancorada a Grande Nau, que cruzava fogo com a
fortaleza de S. Sebastião, perpetuando em pedra aquela
estrutura de madeira.

Francisco de Arruda foi nomeado Mestre do Baluarte de
Belém, após o seu regresso do Norte de África, onde se
distinguiu pela edificação de algumas fortalezas. Iniciou a
construção, em 1514, sob a orientação do Mestre de Obras do
Reino, Diogo de Boitaca, que na altura dirigia os trabalhos do
Mosteiro dos Jerónimos. Em 1520 a Torre estava concluída e,
um ano mais tarde, era nomeado o seu primeiro alcaide-mor,
Gaspar de Paiva.  A contribuição prestada por Francisco de
Arruda é bem visível na forma arquitectónica e nas suas
proporções delicadas, bem como nas influências Islâmicas e
Orientais dos elementos decorativos, sendo as cúpulas de
gomos que cobrem as guaritas um dos exemplos mais
marcantes.

Como símbolo do prestígio do Rei, a sua decoração ostenta
a simblogia própria do Manuelino - calabres que envolvem o
edifício, rematando-o com elegantes nós, esferas armilares,
cruzes da Ordem Militar de Cristo e elementos naturalistas.

Entre estes últimos sobressai a representação de um
rinoceronte, a primeira em pedra que se conhece em toda a
Europa, sustentando a base de uma guarita do baluarte virada
a Oeste, prova evidente do contacto pioneiro que Portugal
manteve com os outros povos além-mar.  Na estrutura da Torre
podemos distinguir duas partes: a torre, propriamente dita,
ainda de tradição medieval, mais esguia e com quatro salas
abobadadas, e o baluarte, de concepção moderna, mais largo
e com a sua casamata onde, a toda a volta, se dispunha a
artilharia.

É a este local que o visitante tem acesso directo, quando entra
pela porta principal da Torre de Belém. Com o passar do
tempo, e com a construção de novas fortalezas, mais modernas
e mais eficazes, a Torre de Belém foi perdendo a sua função
de defesa da barra do Tejo. Durante os séculos que se
seguiram, desempenhou funções de controle aduaneiro, de
telégrafo e até de farol.  Actualmente é um referente cultural,
um símbolo da especificidade do país que passa pelo diálogo
privilegiado com outras culturas e civilizações. Guardiã da
nossa Individualidade e Universalidade, viu este estatuto
confirmado quando, em 1983, foi classificada pela UNESCO
como “Património Cultural de toda a Humanidade”.

Coordenado por Sylvio Martins
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