
ANO XLVIII - Nº 05 WWW.AVOZDEPORTUGAL.COM 6 DE FEVEREIRO DE 20084231-B  BOUL. ST-LAURENT, MONTREAL, (QC) H2W 1Z4             TEL.: 514.284.1813 - 1.866.684.1813  FAX: 514.284.6150

Ver Página 7

Continuação na página 2

Mulheres: filhas
de um Deus menor 
Augusto Machado

Já não basta  serem  obrigadas a es-
conder o rosto e usar a burka para 

não mostrar a pele, como também têm 
que obedecer à polícia religiosa saudi-
ta, Mutawa, que zela pela ordem e os 
‘bons costumes’ em que as mulheres 
são os principais alvos da sua acção 
punitiva. Vale tudo para defender e 
manter  um sistema discriminatório e 
punitivo  baseado  nos costumes e nos 
valores sociais  e nas leis, cujas vítimas 
são as mulheres.
Uma mulher de 19 anos foi violada 14 

vezes por sete homens. Eles foram con-
denados e ela também.  A história co-
meça Assim:  depois da violação a mu-
lher foi encontrada na companhia de 
um homem que a tentava socorrer - 
embora não fosse seu familiar – (as 
mulheres quando acompanhados por 
um homem, de acordo com a sharia (lei 
islâmica), este tem que ser um fami-
liar). E esse foi o seu crime – ter sido 
encontrada com um homem - violação 
das leis de segregação dos sexos – e, 
pela ofensa foi condenada a 90 chico-
tadas. 
Sentindo-se discriminada, a mulher 

decidiu recorrer da sentença, só que, o  
juiz do tribunal da província de Qatif  
considerou que a mulher tentou in-
fluenciar o sistema através dos media. 
Resultado:  a mulher violada 14 vezes 
por sete homens foi condenada a mais 
200 chicotadas e a seis meses de pri-
são. 

Triste fim
para a comunidade 
portuguesa da Igreja 
Saint-Vincent Ferrier
Depois de muitos anos de missa e de 
trabalho na linda Igreja Saint-Vincent 
Ferrier, a missa celebrada em português 
será relocalizada para a Igreja Saint-
Ambroise, situada no 1215 rua Beaubien 
este, esquina com Normanville. A última 
celebração eucarística portuguesa na 
Igreja Saint-Vincent Ferrier realiza-se 
domingo, dia 10 de Fevereiro.

Carnaval 2008: Parabéns à Junta de Freguesia do Raminho
Felicitamos a Junta de Freguesia do Raminho, Terceira, pelo estupendo trabalho que proporcionou, levando via a Internet aos milhões 
de emigrantes portugueses espalhados pelo Mundo fora as festas do Carnaval. Agradecemo-lhe também o envio de comunicado e 
publicidade, permitindo-nos divulgar aos nossos leitores as informações necessárias para gozarem das tradições carnavalescas, 
tão longe do seu torrão natal. A comunidade portuguesa de Montreal passou um Carnaval muito agradável, virtualmente ligada à 
Sociedade Recreativa do Raminho.

ACONTECEUACONTECEUACONTECEU
   CARNAVAL...   CARNAVAL...   CARNAVAL...
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Continuação da página 1FeSTa De SãO ValenTiM
O Clube Portugal de Montreal leva a efeito, no dia 16 de Fevereiro, às 
19h00, um jantar de São Valentim, ao som de Duarte Froias e DJ Portugal 
Mix. Para reservas, contactar 514 844.1406.

Nunca perca a fé na humanidade, pois ela é como um oceano. Só porque 
existem algumas gotas de água suja nele, não quer dizer que ele esteja 
sujo por completo.  Ghandi

1608. Nascimento do Padre António Vieira.
1715. Tratado de paz e amizade entre D. João V e Filipe V de Espanha, 
assinado em Utreque,  e garantido por Jorge I de Inglaterra, dois anos 
depois do assinado com a França de Luís XV. Portugal recebe a Colónia 
do Sacramento, no actual Uruguai.
1992. São atribuídos os 3º e 4º canais de televisão, respectivamente à SIC 
e à TVI. A SIC iniciará as suas emissões em 6 de Outubro, e a TVI em 30 
de Janeiro de 1993.

Afinal, o Allah, em certas partes do Mundo, não protege 
as mulheres da mesma forma como protege os homens.  
Ou será que o homem, por conveniência, usa as regras 
da religião, por si criadas, para se proteger a si próprio e 
continuar a escravizar as nossas mães? Que Deus ou 
Allah, ou dêem-lhe o nome que quiserem, nos defenda e 
nos salve destas leis religiosas anacrónicas!... 
Imagine a leitora, viver num destes países onde existe 

uma polícia religiosa, zelosa dos seus deveres – é o caso 
da Mutawa, que vigia a moral e os costumes e, por 
vezes, pune sem veredicto. As mulheres sauditas, ou 
estrangeiras no país, submetem-se a estritas regras ou 
códigos que violam os elementares Direitos Humanos. 
Andar sozinha numa rua, sem a companhia de um 
familiar masculino, pode constituir uma ofensa à moral 
e/ou correr o risco de ser incomodada. Mais: As mulheres 
são discriminadas no sistema educativo e só podem 
desempenhar certas profissões e mesmo que tenham 

Mulheres: filhas de um Deus menor
conseguido uma bolsa para estudar no estrangeiro só 
podem sair do país se acompanhados por um familiar do 
sexo masculino, geralmente um pai ou um irmão. As 
mulheres estão impedidas de conduzir graças a uma lei 
criada e imposta pelos chefes religiosos. Têm lugares 
separados nos transportes públicos e entram sempre 
pela porta da retaguarda. Não podem ser admitidas para 
tratamento hospitalar sem o consentimento de um 
familiar masculino.
Em 1993, uma enfermeira canadiana, Margaret Madill, 

apanhou um taxi com uma amiga, após uma viagem de 
compras a Riade, a capital do país. A polícia Mutawa 
entrou no veículo e deteve-as durante seis horas dentro 
do carro. Foram severamente espancadas. Estiveram 
presas durante dois dias na prisão de al-Malaz por não 
estarem vestidas como exige a sharia. E o crime 
cometido, segundo o juiz: «vestidas indecentemente» e 
por «intoxicação pública».

erraTUM

Victor Hugo
jornal@avozdeportugal.com

O tempo não pára

É preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insis-
tirmos em permanecer nela mais do que o tempo ne-

cessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas, 
que precisamos viver. Devemos encerrar círculos, fechando 
portas, terminando capítulos. Não importa o nome que lhes 
damos, o que importa é deixar ao passado os momentos da 
vida que já acabaram.
Foi despedido do trabalho? Terminou uma relação? Saiu da 

casa dos seus pais? Partiu para viver noutro país? Uma ami-
zade tão longamente conservada desapareceu sem explica-
ções. Você pode ficar durante muito tempo perguntando por-
que isso aconteceu. Pode dizer que não dará mais um passo 
enquanto não entender a razão de tudo isso. Muitas coisas 
eram tão importantes na sua vida e subitamente se transfor-
maram em poeira. Essa atitude será um desgaste imenso 
para todos, pais, filhos, irmãos, esposas e amigos. Todos vão 
ficar sofrendo por saber que você ficou parado.
 Ninguém pode estar ao mesmo tempo no presente e no 

passado, nem mesmo quando tentamos entender todas as 
coisas que nos aconteceram. O que passou já não volta, não 
podemos ser eternamente jovens, filhos que se sentem cul-
pados ou rancorosos com os pais, amantes a viverem uma 
recordação que acabou e que jamais voltará. Tudo passa e o 
melhor que podemos fazer é deixar o passado ir embora. Por 
isso é muito importante esquecer recordações, por mais do-
loroso que isso seja. Não adianta guardar as coisas que já não 

têm utilidade.
Tudo neste mundo visível é uma manifestação invisível do 

que está acontecendo no nosso coração e ao desfazermo-nos 
de certas lembranças, estamos criando espaços para que ou-
tras venham tomar o seu lugar. A vida não é um jogo com 
cartas marcadas – às vezes ganhamos e noutras perdemos. 
Não devemos esperar que nos devolvam algo que perdemos 
nem esperar que reconheçam o nosso esforço ou que enten-
dam o nosso amor.  Não devemos ver sempre o mesmo pro-
grama, que nos mostra o sofrimento com determinada per-
da, pois isso só virá envenenar ainda mais a nossa vida. Os 
desgostos de amor, as promessas não realizadas, ou as deci-
sões adiadas constituem sempre um perigo emocional. An-
tes de começar um novo capítulo, é preciso terminar o antigo 
e dizer a si-mesmo que o passado jamais voltará.  Lembre-
mo-nos que nada é insubstituível, nem pessoa, nem hábito 
ou necessidade.  Pode parecer óbvio, até pode ser muito di-
fícil, mas é muito importante encerrar capítulos, não por or-
gulho, por incapacidade ou soberba, mas simplesmente por-
que já não faz parte da nossa vida. Feche a porta, limpe a 
casa, sacuda a poeira e mude o disco. Deixe de ser aquilo 
que já foi, para se transformar naquilo que hoje é. Assegure-
se de saber quem é a si próprio, antes de esperar que alguém 
o diga, para se tornar numa pessoa melhor. Lembre-se do 
que disse Fernando Pessoa: “Tudo o que nos chega, chega 
sempre por alguma razão”.

BeBéS DO anO 2006 e 2007

YaSMine PiMenTel Shah

aliYah MarTinez

Nasceu: 3 de  Junho  de  2007
Pais: Melanie Pimentel e Dan Shah

Nasceu: 30 de Setembro de 2007
Pais: Suzie Faria e Joshua Martinez

No artigo “Força da solidariedade fez acordar a comunidade”, um esqueci-
mento do autor de um dos principais organizadores desta festa foi Silvina 
Lopes. E esquecimento da parte da direcção, de uma pessoa que ajudou 
tanto na decoração da festa foi o José de Froias.
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PARA MAIS INFORMAÇÃO OU RESERVAS,

VISITE BONJOURQUEBEC.COM

OU LIGUE 1-877-BONJOUR (1-877-266-5687)

TELEFONISTA 875
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JORNAL BRITÂNICO IN-
DICA LISBOA COMO A
ESCAPADA IDEAL
“Lisboa: a escapada perfeita” 
é o título de um artigo di-
sponível na versão on-line do 
jornal britânico “Telegraph”. O 
texto refere a cidade de Lis-
boa como o sítio perfeito para 
“fugir” ao dia-a-dia. “A capital 
de Portugal é modernizada 
– mas com um estilo muito 
próprio, sem perder o seu 
encanto”, escreve o jornalista 
Anthony Jefferies. Como prin-
cipais atracções, o artigo fala 
do “moderno” Parque das 
Nações, da “castiça” Alfama, 
do “boémio” Bairro Alto e do 
“paraíso dos consumidores” 
que é o Chiado. Além disso, 
os eléctricos, os elevadores 
e os “fantásticos” cafés e res-
taurantes também são referi-
dos como chamarizes únicos 
da capital portuguesa.

TERRAMOTO
Pelo menos 23 pessoas mor-
reram no Ruanda, e cinco na 
República Democrática do 
Congo, vítimas de um sismo 
de magnitude 6,0 na escala 
de Richter. O terramoto cau-
sou mais de 350 feridos.

CASAMENTO
O Presidente francês, Ni-
colas Sarkozy, e a modelo 
Carla Bruni casaram no pas-
sado sábado, no Palácio 
do Eliseu. A noiva usava 
um vestido curto branco e 
a cerimónia, que foi quase 
familiar, contou com a pre-
sença de celebridades como 
Marine Delterme (actriz) e o 
músico Julien Civange.

FRONTEIRA
As autoridades egípcias e o 
movimento radical islâmico 
Hamas fecharam a fronteira 
entre a Faixa de Gaza e o 
Egipto. A fronteira tinha sido 
aberta pelo grupo rebelde há 
cerca de dez dias para romp-
er o bloqueio do território im-
posto por Israel.

BARCELONA: Portugal
era alvo de terroristas
Portugal seria um dos alvos europeus da célula ter-

rorista paquistanesa desmantelada em Barcelona, 
noticiou o jornal espanhol “El País”. Na capital catalã, 
o grupo preparava-se para realizar um ataque no metro-
politano. Alemanha, França, Reino Unido e outras cida-
des espanholas seriam os alvos do grupo de dez detidos 
em Barcelona.

McCann apelam
às autoridades
O porta-voz de Gerry e Kate McCann sustentou que 

as autoridades portuguesas devem retirar o estatu-
to de arguidos ao casal. “Apelamos às autoridades ju-
diciais portuguesas que decidam de forma humanitária 
e lhes retirem o estatuto de arguido tão rápido quanto 
possível”, afirmou Clarence Mitchell. A proposta sur-
ge na sequência de declarações do director da Polícia 
Judiciária, Alípio Ribeiro, ao jornal “Público”, em que 
admite que “houve uma certa precipitação” ao constituir 
Kate e Gerry como arguidos durante o inquérito ainda 
a decorrer. Mitchell reiterou que os pais de Madeleine 
estão “completamente inocentes”.

Sócrates nega
subsídio indevido
O primeiro-ministro, José Sócrates, garantiu no sá-

bado não ter recebido indevidamente o subsídio 
de exclusividade do Parlamento, como noticiou o jornal 
“Público”, adiantando que, desde 1989, os seus únicos 
rendimentos são da actividade política. Entretanto, o pro-
fessor catedrático de Direito, Paulo Otero, disse sábado 
à agência Lusa que acumular o cargo de deputado em 
regime de exclusividade com actividade profissional no 
sector privado não comportou “qualquer ilícito legal”.

Prémio Goya para
fado de Carlos do Carmo
Chegou a ser apontada como uma das 

mais polémicas categorias da edição 
deste ano dos prémios Goya, os Ósca-
res do cinema espanhol. Não por ter um 
português e um fado entre os nomeados, 
já que a polémica veio mesmo de outras 
nomeações a concurso. 
A vitória sorriu contudo 
a Fado da Saudade, uma 
das canções originais inte-
gradas no filme Fados, de 
Carlos Saura, interpretada 
por Carlos do Carmo. O 
prémio foi ontem entregue 
em cerimónia que decorreu 
no Palácio Municipal de 
Congresos del Campo de 
las Naciones, em Madrid.
O Fado da Saudade, inter-

pretado por Carlos do Carmo, venceu a 
categoria na qual estavam também nome-
adas as canções Circus Honey Blues, de 
Victor Reyes e Rodrigo Cortés (da banda 
sonora do filme Concursante), Happy, Ha-

ppy Chueca, de Diossa e Malyzzia, (de 
Chuecatown), La Vida Secreta de las Pe-
queñas Cosas, de David Broza e Jorge 
Drexer, (de Cándida), e Pequeño Paria, de 
Daniel Melingo (de El niño de barro). Ca-
mané, outro fadista presente no elenco de 

Fados, comentou a vitória 
de Carlos do Carmo afir-
mando que esta “represen-
ta que o fado está a chegar 
a sítios difíceis e onde a 
música portuguesa habitu-
almente não chega”. Para 
Camané, a vitória do Fado 
da Saudade é também “uma 
prova e um reconhecimen-
to do grande intérprete que 
é o Carlos do Carmo e da 
forma como ele toca as 

pessoas”, acrescentou. O filme Fados, es-
tava ainda nomeado para uma outra cate-
goria: a de Melhor Documentário. Aí, 
contudo, o filme perdeu para Invisibles, 
produzido por Javier Bardem.

«Super Terça-feira»: Urnas 
abriram em Nova Iorque
As urnas abriram ontem em Nova Ior-

que dando início a uma maratona de 
eleições primárias em mais de 20 Estados 
e assim decidir os candidatos democratas e 
republicanos à presidência dos EUA. 
O grande protagonista da chamada «Su-

per Terça-feira» é o lado democrata, onde 
reina a incerteza sobre quem será o repre-
sentante do partido no duelo Hillary Clin-
ton - Barack Obama.
Do lado republicano, o grande favorito é o 

senador pelo Arizona, John McCain, que che-
ga a esta fase fortalecido por vitórias em New 
Hampshire (nordeste), na Carolina do Sul e 
Florida, e com um único adversário de peso, 
o ex-governador de Massachusetts Mitt Rom-

ney. A «Super Terça-feira», que teve início 
com a abertura das primeiras mesas no Estado 
de Nova Iorque (nordeste) foi definido quan-
do encerraram as últimas na Califórnia (oes-
te). Na hora do jornal ser impresso, ainda 
não se conheciam os resultados.

Presidente italiano dissolve 
parlamento e convoca eleições
Após a dissolução do Parlamento, as eleições anteci-

padas deverão decorrer num prazo de 45 a 70 dias. 
A crise política teve início a 24 de Janeiro, quando Ro-
mano Prodi, primeiro-ministro, perdeu a confiança do 
Parlamento. A lei eleitoral italiana obriga os partidos 
políticos a coligarem-se para concorrerem às eleições e 
formarem governo, o que causa instabilidade.



4 A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 6 de Fevereiro de 2008

BreVeS

COOrDenaDO POr MigUel Félix
mfelix@avozdeportugal.com

Passaporte exigido 
para entrar nos EUA
Desde quinta-feira passada, 31 de Janeiro, deve apresen-

tar o seu passaporte para passar a fronteira “america-
na” por via terrestre ou marítima. Se não tiver o seu passa-
porte, deve mostrar o seu certificado de nascimento ou car-
ta de cidadania e uma carta de identificação com fotografia 
emitida pelo governo (carta de condução, por exemplo). 
As outras opções são: carta NEXUS ou EXPRES; carta de 
condução melhorada (Columbia Britânica); certificado de 
estatuto Índio (CSI). Para os menores, o passaporte ou um 
certificado de nascimento é suficiente. Lembramos que, 
por via aérea, o passaporte ou uma carta NEXUS válida 
quando utilizada nos aeroportos designados são as únicas 
opções. Sem os documentos aqui referidos, ser-lhe-á recu-
sada a entrada aos Estados Unidos. Para mais informações, 
pode visitar http://www.cbsa-asfc.gc.ca.

Estacionamento gratuito 
nos dias de tirar a neve
A Cidade de Montreal quer reduzir a duração das suas 

operações para tirar a neve, que se prolongaram du-
rante nove dias aquando das primeiras tempestades do 
Inverno. Estacionamentos gratuitos serão por conseguinte 
oferecidos, à noite, durante as operações de carregamento 
da neve, na esperança de acelerar a passagem da maquina-
ria. Quando os cartazes de proibição de estacionar apare-
cerem, os automobilistas poderão deixar o seu automóvel 
entre os 2500 lugares geridos por “Estacionamento Mon-
treal” entre as 18h00 e as 7h00. O responsável dos serviços 
aos cidadãos do Comité executivo, Marcel Tremblay, in-
dicou que a Cidade estava em negociações para aumentar 
este número em 10.000. A administração municipal espera 
que estes lugares de estacionamento reduzirão o número 
de reboques. A Cidade recenseia cerca de 5000 automó-
veis rebocados por tempestade. Estes automóveis atrasam 
a passagem dos camiões de carregamento da neve.

Velho teatro será demolido
O Teatro des Quat’Sous, 
um dos lugares míticos do 
teatro de Montreal, será des-
truído. A antiga sinagoga da 
rua des Pins que abrigava o 
Teatro des Quat’Sous há 40 
anos será substituída por um 
novo teatro, mais moderno 
e maior. O novo Quat’Sous 
será duas vezes maior do 
que o antigo. O projecto de 4 
milhões de dólares, financia-
do em grande parte por Que-
beque, compreende também 
uma sala de repetição, espa-
ços públicos mais vastos e 
camarotes mais espaçosos.

Greve abortada na STM
Os utentes dos transportes 
públicos podem dormir so-
bre as suas duas orelhas: 
a ameaça de greve na So-
ciedade de Transporte de 
Montreal (STM) foi afasta-
da. O sindicato aceitou a 
arbitragem recomendada 
pelo conciliador. O árbitro 
responsável pelo processo 
deverá tomar uma decisão 
a respeito da pergunta sa-
larial que dividia ambas as 
partes. “Tenho mais con-
fiança neste processo que 
no governo, que quer pas-
sar uma lei e retirar-nos o 
direito de greve”, declarou 
o presidente do sindicato, 
Claude Benoit, nas ondas 
de Info 690. Os 3800 moto-
ristas de autocarros e ope-
radores de metro ameaça-
vam ter recurso à greve.

A visão de desenvolvimento tanto aca-
riciada por Gilles Vaillancourt há 

dezenas de anos acaba de entrar na sua 
primeira fase. A Cidade de Laval está a 
planear um novo centro da cidade, mais 
moderno, que ascenderá em redor de duas 

das suas estações de metro e a sua “Cida-
de do saber”. O projecto terá início dentre 
de algumas semanas, com o anúncio da 
construção de um novo pavilhão da Uni-
versidade de Montreal, a oeste do Cégep 
Montmorency. O futuro centro da cidade 
será construído sobre uma superfície de 
44 hectares, 23 dos quais à volta do metro 
de La Concorde, com edifícios de, pelo 
menos, seis andares, no quadrilátero for-
mado por: ao oeste pelo Boulevard Cho-
medey, a leste pela rua Notre-Dame, pela 
auto-estrada 440 e pela Boul. du Souvenir, 
no eixo de norte e sul. Prevê-se o ordena-
mento de passeios alargados com corredor 
de vegetação no Boul. des Laurentides, ár-
vores a profusão, uma pista para ciclistas 
prolongada, e edifícios que combinarão 
vocações residencial e comercial. Liga-
ções pedestres serão também criadas às 
margens do rio des Prairies.

Nova baixa citadina para Laval
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MUiTO BOnS SOMOS nÓS

Este é o meu corpo – lado B

Coisa diferente são os jovens inte-
lectuais lisboetas. Está bem: abor-

recem-me igualmente os novos Dan 
Brown, com a sua ultra-indigência, tal 
como no passado me aborreceram as 

novas Margaridas Rebelo Pinto. Mas os jovens intelectu-
ais lisboetas são outra coisa. Digo lisboetas porque é em 
Lisboa que se explanam. Alguns vêm de paragens tão dis-
tantes como o Minho ou o Algarve, a Madeira ou a Bran-
doa – não interessa, são lisboetas. E fazem por honrar a 
condição de jovens intelectuais lisboetas. Todos os dias. 
Como se fosse uma missão.
Talvez se pudesse defini-los apenas, aos jovens intelec-

tuais lisboetas, como aqueles rapazes enfatuados que se 
passeiam por Lisboa a recusar elogios. Uma pessoa che-
ga-se ao pé deles, “Gostei muito do teu livro, bela atmos-
fera, excelente desenlace” – e eles, incomodados, “Que é 
isso, sou um tão modesto escrevinhador…” Pose. Vê-se-
lhes nas pálpebras cerradas, na cabeça meneante, no bra-
ço semi-erguido, como quem diz: “Afasta de mim esse 
cálice…” Na verdade, sentem-se ainda isso: messias com 
um cálice para beber. E, bem lá no fundo, apenas os irrita 
a referência ao desenlace. Eles não estão aqui para escre-
ver desenlaces. Não andam nisto à procura de enredos, de 
intrigas, de histórias – o que procuram é a verdade.
Os barzinhos e os suplementozinhos e os bloguezinhos 

e as livrariazinhas com cafezinho e chazinhos zen – não é 
isso que me aborrece. Tampouco me preocupam os Mo-
leskine debaixo do braço, os discos de Tom Waits, as re-
dacções da terceira classe e as peças de teatro do liceu 
proclamadas nas badanas, as pancadas  no peito a propó-
sito do último filme  “do Lynch” e de como ele se revela 
“um belo exercício sobre os limites do próprio cinema”. 

Eu também uso Moleskine, eu também ouço Tom Waits, 
eu também vi pelo menos metade dos últimos filmes de 
David Lynch – e, que diabo, não deve haver ninguém em 
Lisboa com maior tendência para o auto-elogio do que eu 
próprio.
Não é isso que me aborrece, acreditem. Aborrece-me 

sobretudo que, convidados a pronunciar-se no lançamen-
to do livro de um suposto amigo, marcado para esse mes-
mo barzinho ao sabor desses mesmos chazinhos zen e 
com verbete marcado para esses mesmos bloguezinhos, 
um jovem intelectual lisboeta acabe a usar o tempo para 
elogiar os méritos do autor ao tê-lo conhecido. Isto é: co-
nhecido a ele próprio, jovem intelectual lisboeta. E abor-
rece-me que, logo a seguir, se despeça de nós com uma 
espécie de “Vou só ali reler o Proust e já venho”. Já repa-
raram que um jovem intelectual lisboeta nunca lê – ape-
nas relê? Notem: um jovem intelectual lisboeta apenas 
relê – ler, já leu tudo. E isso aborrece-me. Não me irrita 
– aborrece-me de morte.
Há aqui uma procura da pertença, de pertencer, o que 

tem um lado comovente. Sou sensível a isso. Também eu 
tenho dessas coisas. Mas a questão é que, sempre que sou 
impositivo, volto para casa envergonhado por, de novo, 
não ter conseguido evitar ser impositivo. Que o que pro-
curo no cinema, como nos livros ou na música ou nos 
bons-dias que me dá o meu arrumador, são emoções, 
mais do que exercícios sobre a sua própria estrutura. E, 
principalmente, que a última coisa de que ando à procura 
é da verdade. Mas que raio é isso, a verdade? Desde quan-
do a verdade é um valor absoluto?
Olho para o meu arrumador, que aliás fala francês, e 

acho-o um bálsamo de frescura ao pé de um intelectual 
lisboeta. Olho para a Floribella – e é mais fresca do que 

qualquer jovem intelectual lisboeta. Caramba, um só au-
tomobilista tunning da Terra Chã ainda é mais fresco do 
que todos os jovens intelectuais lisboetas juntos. E, quan-
do os vejo a estes, jovens intelectuais lisboetas, só me 
apetece ser um pobre diabo. Como os tunnings ou os ar-
rumadores – quanto mais conheço os deuses, mais quero 
ser um pobre diabo. Palpita muito mais vida nos pobres 
diabos. Pelo que, como Bernardo Soares, apetece-me às 
vezes gritar: “Raios partam a vida e quem lá ande!” Espe-
rando, no máximo, que à hora da minha morte alguém dê 
devagar a notícia a essa estranha Cecily, que acreditava 
que eu seria grande. Pessoa não era um jovem intelectual 
lisboeta. Mas era um jovem. Os jovens intelectuais lisbo-
etas são uns velhos. * revista NS’
“Quando os vejo a estes, jovens intelectuais lisboetas, só 

me apetece ser um pobre diabo. Como os tunnings ou os 
arrumadores – quanto mais conheço os deuses, mais que-
ro ser um pobre diabo.”
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É já uma realidade: vamos 
poder compreender melhor 

o património cultural português 
e toda a sua riqueza visual, gra-
ças à nova cadeira de investiga-
ção da Universidade de Montre-
al (UM).

Com o título genérico de Cátedra da Cultura Portugue-
sa, este mui louvável projecto foi divulgado à Comuni-
cação Social comunitária no dia 30 de Janeiro findo, em 
conferência de imprensa para tal realizada no Consula-
do português e presidida pelo seu responsável, o Dr. 
Carlos Oliveira, para quem a criação desta Cátedra é 
“um marco importante na afirmação portuguesa no meio 
académico, cultural e social de Montreal”.
Presentes, também, duas personalidades com grande 

peso nesta iniciativa e respectiva repercussão: Joseph 
Hubert, vice-reitor da UM, e o Prof. Dr. Luís de Moura 
Sobral, professor titular da História da Arte e dos Estu-
dos Cinematográficos da UM.
Depois das breves intervenções destas individualida-

des, unânimes, aliás, da importância deste acontecimen-

to para a visibilidade da comunidade e para conhecerem 
melhor Portugal e a cultura portuguesa, coube ao Prof. 
Sobral debruçar-se sobre os contornos deste projecto.
Conforme explicou, a Cátedra de Cultura Portuguesa 

da Universidade de Montreal “tem por principal objec-
tivo promover e desenvolver a investigação e os estudos 
avançados (mestrado e doutoramento) sobre a Cultura 
visual do domínio português, a partir de um núcleo cen-
tral de duas disciplinas: a História da Arte e os Estudos 
Literários”.
(A noção de Cultura Portuguesa entende-se aqui em 

sentido lato, incluindo as manifestações decorrentes da 
expansão, Séculos XV-XVIII).
Três bolsas de doutorado em história da arte, serão ofe-

recidas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de 
Portugal e cuja admissibilidade se destina aos cidadãos 
portugueses locais e aos que residem em Portugal.
Inscrever a Cátedra na rede de investigadores e de or-

ganismos científicos e profissionais, em Portugal e no 
resto do mundo, sobretudo no mundo lusófono (univer-
sidades, museus, fundações, institutos especializados, 
cátedras de investigação); e afirmar a UM como o prin-
cipal centro na América do Norte para os estudos sobre 
a Cultura visual portuguesa, são alguns dos demais ob-
jectivos. 

Este projecto arranca inicialmente com os apoios fi-
nanceiros, em ordem de importância, do Instituto Ca-
mões; Direcção Regional das Comunidades do Governo 
Regional dos Açores e da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia.
Estão, no entanto, previstos outros apoios, nomeada-

mente da parte da Fundação Gulbenkian e Fundação 
Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), na 
forma de documentação e de equipamento informático. 
Fica, entretanto aberto o caminho para “outras boas 
vontades”, como bem sugeriu o Dr. Oliveira.

Nesse aspecto, para já nos aprouve saber que o nosso 
comum Amigo, Duarte da Ponte Miranda, conhecido 
conselheiro em assuntos empresariais e internacionais, 
e igualmente presente a esta sessão, se há mostrado for-
temente motivado para liderar um grupo de amigos.
Segundo o Luís, este projecto vai “prestigiar conside-

ravelmente a nossa comunidade”. 
Da equipa desta Cátedra, titulada pelo Prof. Sobral, fa-

zem parte: Anne-Louise G. Fonseca; Aléna Robin e Ca-
therine Turgeon.
Seguiu-se um Porto de Honra, durante o qual as de-

mais pessoas presentes puderam confraternizar com o 
nosso diplomata e aqueles membros da UM.
Refira-se, por último, que o lançamento oficial desta 

Cátedra ocorrerá em Abril do corrente, encontrando-se 
já em preparação a respectiva página electrónica... Por 
outro lado, haverá a partir de Fevereiro até Março uma 
série de conferências e seminários da responsabilidade 
do Prof. Luis Sobral, Aléna Robin, Catherine Turgeon e 
Anne-Louise Fonseca. 
E, para mais informações sobre qualquer dos tópicos 

aqui expostos, poderão contactar o Prof. Sobral, através 
do tel. 514.343.6026 ou pelo correio electrónico, que é 
luis.de.moura.sobral@umontreal.ca.
“A Voz de Portugal” regozija-se pelos nobres propósi-

tos deste projecto e saúda todas as entidades e institui-
ções nele envolvidas, com votos de muito sucesso. 

Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, 
Novidades. Amor: É possível que reencontre um amigo mui-
to chegado que já não via há algum tempo e que passem 
bons momentos juntos. Saúde: Evite enervar-se demasiado 
com problemas pouco importantes. Dinheiro: É possível que 

durante esta semana sinta uma pequena quebra no sector financeiro.
Número da Sorte: 75 Números da Semana: 4, 5, 9, 7, 3, 6
Dia mais favorável: terça-feira

Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião Inespe-
rada, Amizade. Amor: Lute sempre pela sua felicidade, não 
se deixe vencer pelos obstáculos. É possível que conheça 
uma pessoa muito especial. Saúde: Procure estar mais aten-
to aos sinais que o seu organismo lhe envia. Dinheiro: Todos 

os projectos que apresentar durante esta semana estarão favorecidos. 
Número da Sorte: 26 Números da Semana: 8, 5, 2, 7, 4, 1
Dia mais favorável: domingo

Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. Amor: 
Faça uma surpresa agradável a um familiar muito querido. 
Saúde: O seu bem-estar físico depende da sua disponibili-
dade para descansar. Cuidado com as correntes de ar. Di-
nheiro: Não haverão grandes alterações neste campo. Evite 

desperdiçar dinheiro em coisas que não lhe fazem falta. 
Número da Sorte: 28 Números da Semana: 26, 3, 41, 10, 25, 5
Dia mais favorável: quarta-feira

Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio do 
Amor, Grande Alegria. Amor: As crianças da sua família ne-
cessitam da sua atenção e do seu carinho. Saúde: O seu 
organismo poderá ressentir-se de uma dieta alimentar desa-
dequada. Dinheiro: O seu esforço no trabalho poderá vir a 

ser recompensado. É uma boa altura para pedir um aumento, não tenha 
receio. Número da Sorte: 37 Números da Semana: 10, 20, 1, 4, 7, 11
Dia mais favorável: sábado

Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pres-
sentimento, Angústia. Amor: Deixe-se levar pelos seus 
sentimentos. Poderão ocorrer algumas mudanças no seu 
relacionamento. Saúde: É provável que se sinta um pouco 
indisposto. Dinheiro: Evite falar com os seus colegas sobre 

assuntos que não lhe dizem respeito. Poderá solidificar as suas finanças 
se confiar mais em si. Número da Sorte: 59
Números da Semana: 6, 8, 4, 1, 2, 10 Dia mais favorável: sexta-feira

Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. Amor: 
Durante esta semana vai conseguir colocar as suas ideias no 
lugar. Saúde: Tome conta da sua saúde e evite exceder-se. 
Cuide da sua mente. Dinheiro: Proteja-se de um colega com 

más intenções. Período de dúvidas profissionais.
Número da Sorte: 71 Números da Semana: 9, 6, 3, 7, 4, 1
Dia mais favorável: terça-feira

Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória. Amor: 
Período em que estará mais virado para si. Evite ser agressi-
vo e demasiado possessivo com o seu par.  Saúde: Cuidado 
com as indigestões. Poderão surgir problemas digestivos.Di-
nheiro: Proteja as suas economias. Não efectue gastos su-

pérfluos. Número da Sorte: 45 Números da Semana: 33, 36, 39, 28, 27, 40
Dia mais favorável: segunda-feira

Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra. Amor: 
Tenha calma e evite tomar atitudes precipitadas. Pense bem 
antes de entrar de cabeça numa relação. Saúde: A semana 
decorrerá sem grandes problemas a nível de saúde.  Dinhei-

ro: Uma inesperada entrada de capital poderá fazer com que consiga 
pagar uma dívida. É um bom momento para negócios.
Número da Sorte: 19
Números da Semana: 9, 8, 1, 2, 5, 22
Dia mais favorável: quinta-feira

Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões. 
Amor: Colabore em actividades familiares. Pense um pouco 
mais na sua relação e reflicta bem se é realmente feliz. Saú-
de: Procure ser mais cuidadoso com o seu sistema gástrico. 
Evite situações de stress, estas poderão trazer-lhe alguns 

problemas de saúde. Dinheiro: Evite deixar-se intimidar por ameaças 
infundadas de um colega. 
Número da Sorte: 18
Números da Semana: 3, 6, 9, 7, 4, 1
Dia mais favorável: sábado

Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, Fal-
sidade. Amor: A semana promete ser marcada por muito 
romantismo. Saúde: Período sem grandes problemas ao 
nível da saúde. Dinheiro: Seja ousado e faça uma proposta 
arrojada ao seu chefe. Poderá surgir um crescimento ines-

perado do seu poder material. Número da Sorte: 52
Números da Semana: 25, 28, 14, 17, 3, 39
Dia mais favorável: segunda-feira

Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: Evite deixar-se abater por uma discussão com o seu 
par. Período em que está muito sensível.
Saúde: É possível que venha a ter alguns problemas ao 
nível ocular. Dinheiro: Não se esperam alterações signifi-

cativas. Saiba resolver situações complicadas. 
Número da Sorte: 69
Números da Semana: 3, 6, 5, 2, 4, 1
Dia mais favorável: quarta-feira

Carta Dominante: A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Seja mais compreensivo com os horários da sua 
cara-metade. Cuidado com os falsos amigos.
Saúde: Imponha um pouco mais de disciplina a si próprio. 
Atenção ao excesso de exercício físico. 

Dinheiro: Período favorável à concretização de um negócio. O seu poder 
financeiro estará estável.
Número da Sorte: 14 Números da Semana: 2, 5, 4, 10, 11, 13
Dia mais favorável: sexta-feira

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

BALANÇA (23 de Setembro -  22 de Outubro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

nO COnSUlaDO geral De POrTUgal eM MOnTreal

Apresentação da Cátedra
de Cultura Portuguesa

António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com
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O Carnaval da ilha Terceira integra a 
Fundação Europeia das Cidades 

com Carnaval, tutelada pela UNESCO. A 
iniciativa de integrar o Carnaval Tercei-
rense nessa Fundação foi da responsabi-
lidade da antropóloga Antonieta Costa, 
natural da ilha Terceira.

A Doutora Antonieta Costa desde sem-
pre que defende, apesar da crítica em que 
tal posição a tem colocado, que o Carna-
val Terceirense “É uma revisão dos pro-
cedimentos sociais daquele ano para pu-
rificação da sociedade e para melhor su-
cesso nas próximas sementeiras”. Vê es-
tas manifestações “na perspectiva dos 
acontecimentos agrários em que se en-
quadravam quase todas as celebrações do 
solstício e dos equinócios”. Essa antro-
póloga vê assim as manifestações do 
Carnaval da Terceira como um louvor à 

natureza e a aceitação dos ritmos da pró-
pria natureza.
Será ou não, o Carnaval da ilha Tercei-

ra, marcado pelo espaço natural que ocu-

Aconteceu Carnaval...
pa, pelo clima que a agarra, ou pelas bru-
mas da memória?
Não haverá semelhança entre as danças 

de Carnaval da Terceira e as Murgas das 
ilhas Canárias?
O Carnaval não se vive só na ilha, e ape-

sar de se afirmar que o Carnaval do Rio 
tem raízes portuguesas, até mesmo aço-
rianas, a verdade é que o Carnaval sem-
pre foi festejado nesta e noutras ilhas, 
desde que se regista a sua memória.
O Carnaval está a evoluir. A nova gera-

ção de escritores e músicos aposta em 
textos inteligentes e mordazes e arranjos 
musicais que fogem ao tradicional. Dia-
rio Insular foi conhecer o bailinho do 
Ramo Grande, uma das faces deste Car-
naval do futuro. Enredos baseados em sé-
ries policiais norte-americanas, um sub-
marino na Lagoa das Patas, música mexi-

cana e uma tuba. O Carnaval da Terceira 
está a mudar. “Esta festa pertence ao 
povo. Tem de evoluir com ele, acompa-
nhá-lo. Senão morre”, avisa Valter Peres, 
um dos membros do bailinho do Ramo 
Grande.
Tema de seguimento: A comédia está a 

ganhar de novo espaço no Carnaval da 
Terceira. Considerada por alguns como 
uma manifestação menor e vista por ou-
tros como um género difícil porque de-
pende apenas do assunto e dos actores, a 
Comédia é constituída por pequenos gru-

pos e sem a componente musical como 
os bailinhos ou danças. “Ano Velho, Ano 
Novo” é uma das comédias que percor-
reu este ano os salões da Terceira durante 

o Carnaval.
Um assunto muito sério: A concretizar-

se, a vontade norte-americana em usar 
uma área de mar para treino militar a 
Norte da Terceira, tendo a base das Lajes 
como apoio, é um novo avanço na impor-
tância dos Açores para a América. Diario 
Insular conversou com António José 
Telo, professor da Academia Militar, para 
perceber o que esta intenção significa.
Para o estômago 1: Frutas, vegetais e 

compotas inteiramente naturais. A opção 
dos produtos biológicos já existe no Mer-
cado Duque de Bragança, em Angra do 

Heroísmo.
Para o estômago 2: Propriedade de João 

e Della Santos, o restaurante “Six”, em 
São Bartolomeu, propõe-lhe uma viagem 
pela cozinha internacional e local, num 
ambiente moderno e acolhedor.
Tema de desporto: Incontornável figura 

de um Angrense campeão. São 16 anos 
de águia ao peito, num caso raro de amor 
à camisola. Os adeptos do futebol já co-
nhecem a raça deste pequeno/grande jo-
gador. É que Gonçalo não vira a cara à 
luta, nem perante uma lesão que lhe “es-
tragou” a época.
Na Madeira, a chuva que se fez sentir 

sábado não demoveu quem assistia à pas-
sagem do Cortejo Alegórico.
Ao som ritmado do samba, dos ritmos 

latinos, entre outras sonoridades, mais de 
um milhar de foliões desfilaram pelas 
principais artérias do Funchal.
Inspiradas nos Carnavais de Espanha, 

Paris, Veneza, Egipto, Índia, Estados 
Unidos da América e, como não podia 
deixar de ser, no Carnaval do Brasil, oito 
trupes levaram a cor e a animação ao per-
curso compreendido entre a Praça da Au-
tonomia e a Praça do Município.
Muitas foram as caras conhecidas que 

participaram no desfile, casos de Vânia 
Fernandes, recente vencedora da ‘Opera-
ção Triunfo’, e Paulo Fontes.
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Uma vez mais, as festas dedicadas a Nossa Senhora da 
Estrela tiveram lugar em Montreal, no passado sába-

do dia 2 de Fevereiro, na Igreja de Saint-Vincent Ferrier.
A festa que a Igreja celebrou tinha os nomes de Nossa 

Senhora da Estrela, das Candeias, da Luz e Apresentação 
de Jesus Cristo no templo, segundo a região. É neste dia 
que há a bênção das velas ou candeias em muitas igrejas, 
antes da celebração da santa Missa e foi isto que o Padre 
Carlos Dias fez. Organizou-se, após a bênção, uma pro-

cissão onde foram levadas as velas acesas, símbolo de 
Jesus Cristo que, apresentado a Deus no templo de Jeru-
salém, pelo santo velho Simeão foi saudado, como a luz 
que veio para iluminar os povos.
Sendo a missa e a procissão um dos pontos altos dos 

festejos, salienta-se a presença de um grande número de 
pessoas nesta missa.
Destacando que as festas em honra de Nossa Senhora da 

Estrela foram sempre “muito importantes” a nível tradi-
cional açoriano, sobretudo na cidade da Ribeira Grande, 
Açores, deixa a garantia de que esta comemoração “é 
para manter”. Assim, “será para continuar por muitos e 

longos anos”, afirmou o responsável do evento, Duarte 
Faria, para quem a tradição é uma referência para todos 
os açorianos e não só. 
Em ambiente de convívio, festa e descontracção, correu 

o jantar. Entrou um grupo de pessoas que se deslocava 
em direcção ao palco, para dar um pequeno espectáculo 
com cantares populares. Vários músicos da Banda de 
Nossa Senhora dos Milagres, de Hochelaga, tocaram no 
programa das cantigas ao desafio interpretadas por Duar-

te Faria e Manuel Luís. Com a casa quase esgotada, todos 
escutaram com muita atenção e respeito, batendo palmas 
com frequência. A presença dos chouriços e das galinha 

não faltou, sinal de que antigamente depois de andarem a 
cantar de porta a porta, recolhiam todos os donativos e 
por fim juntavam-se nalgum lado e cozinhavam aqueles 
chouriços e/ou galinhas e com algum copinho iam conti-
nuando a festa.
O resto do serão foi animado por Jeffrey Gouveia, D.J. 

Night Productions, que preencheu o serão com as suas 
músicas variadas, abrindo o baile para os que apreciam a 
oportunidade de darem um pezinho de dança. Houve ain-
da a participação de Jimmy Faria que cantou alguns nú-
meros do novo CD que vai lançar precisamente no dia 8 
de Março. Uma outra cantora que também marcou pre-
sença nesta noite dos cantares às estrelas foi Fátima Mi-
guel, que animou a festa com a sua voz quente e suave e 
esteve vários minutos em foco, sempre muito apreciada 
por quantos estavam presentes. Mais um sucesso!
Esta é uma forma de manter a tradição do cantar às es-

trelas, proporcionando ao público em geral um espectá-
culo único deste género de manifestação popular.
Duarte Faria agradece à comissão organizadora e a to-

dos os que de uma forma ou outra contribuíram para o 
grande sucesso desta festa. Valeu a pena! O Céu vai 
continuar estrelado!

A Senhora da Estrela…
Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com
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Québec, um pedaço
da Europa perto de si...
A Cidade de Québec é um pedacinho 
da Europa mesmo ao pé de si, onde 
encontrará uma vida nocturna fervilhante, 
inúmeras lojas a explorar e um sem-fim 
de restaurantes requintados com uma 
atmosfera íntima e cafés encantadores, 
bem como muitas actividades ao ar livre 
e de interior ofertas na região. Deixe-se 
contagiar pelo calor festivo da cidade de 
Québec. 

Passeando pelas ruas de calçada do Ve-
lho-Québec, ser-lhe-á impossível resistir 
às tendas de artesanato, às lojas dos esti-
listas de renome, às galerias de arte e lo-
jas de produtos finos... Um tesouro à sua 
espera!  
A Rua Petit-Champlain, encostada ao 

sopé do desfiladeiro sob o notável Châte-
au Frontenac, ex-libris da cidade, é a 
mais antiga rua comercial da América do 

Norte. Aí descobrirá artesanato amerín-
dio, moda dos estilistas locais, joalharia, 
objectos decorativos e muito mais. Na 
proximidade, a Rua Saint-Paul está cheia 
de lojas de antiguidades — é o local ideal 
para passar o dia. Os visitantes também 
podem apreciar uma das muitas galerias 
de arte da cidade, onde podem adquirir 
obras de artistas em ascensão no Québec 
ou admiráveis esculturas Inuit. 
Não se esqueça de visitar as imediações 

da cidade, onde outras descobertas o 
aguardam. A Rua Saint-Jean, no pitores-
co Faubourg Saint-Jean-Baptiste, oferece 
uma escolha tentadora de presentes e ali-
mentos requintados. Nouvo St-Roch, o 
bairro da moda da cidade de Québec, está 
cheio de lojas únicas e distintas. A Rua 

Cartier, no chique distrito de Montcalm, 
é outra paragem obrigatória para quem 
deseja fazer compras. Encontrará artigos 
verdadeiramente notáveis na Place Lau-
rier, Place Sainte-Foy, ou Galeries de la 
Capitale, três centros comerciais com 
centenas de lojas, muitas delas exclusi-
vas ao Québec. Outra tradição da cidade 
de Québec é visitar uma das três lojas de 
moda local La Maison Simons.  

Não há dúvida de que as inúmeras acti-
vidades na nossa região despertar-lhe-ão 
o apetite. A diversidade gastronómica 
oferecida por mais de mil restaurantes 
dar-lhe-á a provar a hospitalidade quebe-
quense.
Todas as refeições na cidade de Québec 

são uma verdadeira delícia, um encontro 
com as alegrias e prazeres da mesa. Sen-
do muitas vezes referida como a capital 

da restauração na América do Norte, a 
grande variedade de especialidades culi-
nárias oferecidas e os elevados padrões 
de qualidade impostos pelos chefes de re-
nome internacional deram à cidade de 
Québec uma reputação que em muito ex-
travasa as suas fronteiras. 
Conclua o seu serão do melhor modo 

possível num dos mais de 12.000 quartos 
disponíveis na cidade. Das pensões típi-
cas às pousadas confortáveis, dos hotéis-
lojas conhecidos internacionalmente aos 
maiores hotéis do mundo, encontrará cer-
tamente um quarto quente e acolhedor 
adequado ao seu gosto e orçamento. 
Para mais informações ou para marcações, 
ligue 1-877-BONJOUR ext. 925 ou visite 
www.quebecregion.com/quebec-w8
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Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Clínica Portuguesa Luso      514.849.2391
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d’Arc    514.842.6141
Hospital Ste-Justine              514.345.4931
Normas do trabalho               514.873.7061

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

Tel.: 514.499.0359

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família            514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo                514.353.1550
Clube Oriental                            514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano          514.323.7391
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo    514.353.3577
Folc. Português de Mtl.            514.739.9322
Missão N. Sra. de Fátima     450.687.4035
Missão Santa Cruz                        514.844.1011
Rancho Folc. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

www.secomunidades.pt

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
LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent                  514.844.3307
VOYAGES ELITE PLUS
1530 Fleury este                     514-381-5200           
www.voyageseliteplus.com

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
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
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 -  514.499.1624
DISCO MÓBIL
DISCO Móbil Entre Nós
Marinho               514.875.4800 dia
Depois das 19h             514.324.7415 noite
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
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

HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO 514.886.7001
HELIO 514.497.3896

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.             514.484.3795

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
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides     450. 669.7467
NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203             514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
Me. ÉLIZABETH DA SILVA
1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.                         450.435.3445

OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent                514.843.8727
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod                514.272.0362

PEIXARIA
BLUE COAST
130-A, Beaumont          514.270.5079
PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.                            514.288.2082
JUAN CARLOS ANDRADE M.Ps
1001, Sherbrooke E.,                514.463.1974
QUIROPRATAS
DR. MARC CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon E.             514.351.1716
RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
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

5 de Fevereiro de 2008
1 Euro = CAD 1.489070

†

†

Maria Santos Braz
Faleceu em Longueuil, no dia 2 de Fevereiro de 
2008, com 71 anos de idade, Maria Santos Braz, 
natural de Cabeça Gorda, Beja, Portugal, viúva de 
José Fernandes.

Deixa na dor seus filhos Manuel (Luísa Maria Dias), 
António (Maria da Soliedade Paciência) e José 
Fernandes (Teresa Carvalho); seus netos Liliana, 
Filipe, Patrícia, Sérgio e Christine; seus irmãos e 
sua irmã, cunhados (as), 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 seu corpo foi trasladado para o cemitério de Santa Marta, Seixal, 
Portugal.

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.

M E M O R A N D U M
1o Ano de Saudade

José Alexandre
Faleceu a 7 de Fevereiro de 2007

A sua esposa Deolinda, filhos Paulo (Sandra) e 
Sandy (Tony), seus netos Sabrina, Paulo Jr. e 
Brian, restantes familiares e amigos recordam com 
profunda saudade o seu ente querido. 
Renovam profunda gratidão pelas presenças 
amigas na liturgia do 1

o 
ano em sufrágio pela sua 

alma, que será celebrada no dia 21 de Fevereiro 
de 2008, pelas 18h30, na Igreja Nossa Senhora de 
Fátima de Laval.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas 
que se dignarem assistir a este acto religioso.
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)   H2W 1Z4

Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150CLASSIFICADOS
01
02
03
04
05
06
07

$  9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

  IDENTIFICAÇÃO
NOME
MORADA
CIDADE   CÓDIGO POSTAL
TELEFONE   (         )
DATAS DE PUBLICAÇÃO  

VISA                MC              CHEQUE
Nº do cartão
Exp:      /
Detentor
Nº de publicações
Montante por publicação  $
Montante total $

  PAGAMENTO

Todos os classifi cados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente. 

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.   
*Taxas incluídas. Preço por publicação.

Toda a pontuação, espaços, números e/ou caracteres especiais contam como 1 
carácter. Depois de uma pontuação, deve colocar um espaço. Se o montante enviado 
for insufi ciente, o anúncio será cortado para refl ectir o montante do pagamento.

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

(514) 820-5247
Les Entrepreneurs Bucaro Inc.

Empresa em plena expansão procu-
ra instalador de “pavé-uni”, com um 
mínimo de 5 anos de experiência. 
Também procuramos jornaleiro com 
3 anos de experiência. Salário con-
forme qualificações. Muitas regalias. 

Para informações
contactar (514) 325-7729 

MaSSagenS erÓTiCaS

Satisfação garantida
Procuramos raparigas 18-35 anos

(514) 273-5482 - 7167, rua St-Hubert

ENCONTROS

INFANTÁRIO

4 pneus de Inverno de marca Toyo 
com jantes de Inverno. 205-70-15. 
400$ Negociável. 514 571-1924

VENDE-SE

Quarto numa residência para pesso-
as idosas e autónomas. Tudo incluí-
do. Situada em West Island. 

Contactar a D. Ventura
514-683-4398 ou 514-892-9360

Senhora para limpeza de casa e 
ajudar a cuidar de crianças.

 Karen 514-747-4701

RESIDÊNCIA

Abertura de um infantário em meio 
familiar, situado em St-Michel / Ro-
semont. Para reservar um espaço 
para a sua criança. 

Contacte Cláudia
514-816-3043 ou 514-357-5561

Senhora livre, 58 anos, honesta, 
deseja encontrar cavalheiro livre e 
autónomo entre 60 e 62 anos. 

514-813-3290. Antes das 19h
Não atendo a números privados

Deixar mensagem.

RENOVAÇÃO

Faço todo o géne-
ro de renovação. 

Contactar
Sr. Lopes

514-946-2760

VIDENTE

Thai – Californiano

Senhora para limpeza de casa. Todas 
as manhãs, excluindo sábados, 3-4 
horas / dia. $10/hora ‘cash’. Deve fa-
lar inglês ou francês. 450-434-7874

Senhora para limpeza que fale fran-
cês e Inglês. 
450 434.5115 ou 450 433.0948

Senhora livre deseja encontrar se-
nhor livre e autónomo, entre os 50 
e 55 anos, para assunto sério. Tele-
fonar depois das 18h, ou, entre as 
9h e 18h, deixar nome e número de 
telefone. Os números privados não 
serão atendidos. 514-668-7572

ENCONTROS

2-4-6 mãos. $25/$35 com marcação
20 raparigas bonitas/semana.

6-8 raparigas por dia. 

COMUniCaDOS
SãO ValenTiM nO OrienTal
O Clube oriental de Montreal organiza jantar dançante 
para celebrar São Valentim, no sábado 16 de Fevereiro, 
pelas 19h. Situado no 4000, Ave. de Coutrai. Para infor-
mações ou reservas contacte: 514 342.4373.

FeSTa De SãO ValenTiM
O Centro do Espírito Santo de Anjou organiza um jantar 
dançante para celebrar São Valentim, no sábado 16 de 
Fevereiro, pelas 19h30. Para informações: 514 353.1550

Linhas da mão  e cartas. Vidente 
com dons naturais. Resolve os 
seus problemas sem voodoo. 

Rosa
(514) 278-3956
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aneDOTaS

FOTOS Da SeMana

CaSal Da SeMana

O menino pergunta ao pai:
P: Pai, posso ir ao Zoo?
R: De maneira nenhuma! 
    Quem te quiser visitar que venha aqui a casa!

Mike Ribeiro no jogo das Estrelas da Liga Nacional de Hóquei (NHL).

Peças Lego fez 50 anos
Naves, aviões, castelos e navios, 

monstros e robôs. Já lá vão 50 
anos, quase três gerações de crianças, 
a criar mundos maravilhosos e cons-
truções fantásticas com peças Lego. 
O versátil tijolo da marca dinamar-
quesa, que permite as mais diversas 
combinações, “nasceu” a 28 de Ja-

neiro de 1958, às 13h58, na cidade de Billund. A semana 
passada  foi assinalado o 50º aniversário e ao longo de 
todo o ano diversas iniciativas vão recordar o brinquedo 
mais popular do século XX.
Em 1932 um carpinteiro 

dinamarquês, Ole Kirk 
Christiansen, teve a ideia de 
criar brinquedos de madeira 
que fossem fáceis de manu-
sear. Pouco depois surgiu 
ideia de permitir que fosse a 
criança a montar os seus 
brinquedos e em 1934 foi 
criada a Lego. A designação 
provém da expressão dina-
marquesa “Leg Godt” — 
Jogar Bem. Em 1947 a em-
presa passa a produzir brin-

quedos de plástico, mas só em 1958 é criada a revolucio-
nária peça Lego. Cinquenta anos depois, os pequenos 
blocos entretiveram mais de 400 milhões de adultos e 
crianças, inspiraram artistas e mudaram a vida de inúme-
ros arquitectos e designers. Desde então, a criatividade 
Lego não tem parado. Em 2006, uma equipa da Legolân-
dia, em Billund, construiu um modelo gigante do avião 
Airbus 380, com 75 mil peças. Este ano, para comemorar 
os 50 anos do brinquedo, a marca quer construir a maior 
torre de sempre e estabelecer um novo recorde Lego. E na 
Páscoa deverá ser lançada a Volta Lego ao Reino Unido.

Há cerca de 62 peças Lego por cada um dos cerca de 
seis mil milhões de habitantes do planeta;
Crianças em todo o mundo passam cerca de cinco mil 
milhões de horas por ano a brincar com peças Lego;
Há peças Lego em 53 cores diferentes;
Cerca de 2,26 milhões de construções Lego são feitas 
a cada hora e perto de 36 mil a cada minuto;
Três peças Lego, de oito “pinos”, podem ser montadas 
em 1 060 combinações diferentes;
Em todo o mundo são vendidos, em média, sete jogos 
Lego por segundo;
Em Janeiro de 2008, uma pesquisa no Google sobre a 
Lego revelava 57,6 milhões de referências;
Há 57 400 vídeos Lego no YouTube.

-

-

-
-

-

-

-

-

CUriOSiDaDeS

OPiniãO: BOCa DO inFernO

Terrorismo é uma coisa, estupidez é outra

É certo que o esperam 71 vir-
gens no Paraíso, mas aposto 

que, para morrer num hospital 
português, o terrorista fica em 
lista de espera até as virgens se-
rem septuagenárias
Os serviços secretos de Espa-

nha andam a brincar connosco. 
Há uns séculos, os espanhóis levaram uns bofetões de 
uma profissional da indústria da panificação, e não deve 
passar um dia em que não pensem na vingança. Na se-
mana passada comunicaram-nos que a Al Qaeda ameaça 
praticar actos terroristas em Portugal. E nós, parvos, 
acreditámos. Até onde chega a credulidade dos portu-
gueses… Primeiro acreditámos no Sócrates, e agora nos 
espanhóis. Há que aprender a lição. 
Como é evidente, só um terrorista muito estúpido é que 

vem exercer a profissão para cá. Com a vigilância que 
existe, hoje em dia, nos aeroportos, os terroristas só po-
dem entrar no País de carro. E vir andar de carro para as 
nossas estradas é das decisões mais obtusas que uma 
pessoa pode tomar. É verdade que eles são suicidas, mas 
não exageremos. Vai uma grande diferença entre ser sui-
cida e ser burro.Por outro lado, os terroristas que tiverem 
a infeliz ideia de entrar no País terão de construir a bom-
ba cá. Não se faz uma viagem Paquistão-Portugal com 
um engenho explosivo debaixo do braço. Há que ir a 
uma loja comprar peças. E é aqui que as chatices come-

çam. «Esta peça, só mandando vir do estrangeiro, chefe. 
Daqui a duas semanas mete-se o Carnaval, por isso ago-
ra só em Março».
Se o explosivo levar combustível, pior ainda. Eles que 

vejam o preço a que está a nossa gasolina, a ver se con-
tinua a apetecer-lhes rebentar coisas. É muito fácil apa-
nhar terroristas em Portugal. São os tipos de turbante que 
estão nas bombas da Galp a chorar. Os que lá andam a 
chorar sem turbante somos nós. E depois temos as con-
tingências inerentes a uma actividade tão perigosa como 
é o fabrico de um engenho explosivo. O terrorista corre 
inúmeros riscos, o maior dos quais é ir parar a um hospi-
tal português. Basicamente, o sistema de saúde portu-
guês oferece-lhe três hipóteses: pode morrer no cami-
nho, pode morrer na sala de espera e pode morrer já den-
tro do hospital. É certo que o esperam 71 virgens no Pa-
raíso, mas aposto que, para morrer num hospital portu-
guês, o terrorista fica em lista de espera até as virgens 
serem septuagenárias, altura em que a virgindade perde 
muito do seu encanto.
Quando, finalmente, os terroristas conseguem reunir 

condições para construir a bomba, o prédio que tinham 
planeado mandar pelos ares já explodiu há dois meses, 
ou por mau funcionamento da canalização do gás, ou 
porque o esquentador de quatro ou cinco condóminos 
está instalado na casa de banho. Portugal pode ser um 
bom destino turístico, mas para fazer terrorismo não tem 
condições nenhumas.

PraTO Da SeMana

Os Bolos de queijo da padaria Séraphin uma delicia incontornável
Foto de Anthony Nunes

Parabéns ao casal aniversariante! Virgolino Laranjeiro e Maria Vieira 
Carreira festejando o seu 50º aniversário.

Após o cliente se sentar confortavelmente no sofá, o psicólogo começa 
a consulta: 
- Não estou por dentro do seu problema, diz o psicólogo, Portanto, talvez 
fosse melhor começarmos pelo princípio.
- Claro, responde o paciente. Bom....no início, criei os Céus e a Terra...

Mike
Ribeiro

Ricardo Araújo Pereira
jornal@avozdeportugal.com
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nO 36º aniVerSáriO DO reSTaUranTe SOlMar

Uma data marcante numa casa de prestígio

O Restaurante Solmar, pro-
priedade do nosso comum 

Amigo e intrépido empresário 
da restauração portuguesa da 
baixa citadina, David Dias, fes-
tejou segunda-feira a passagem 
do seu 36º aniversário.
O requintado ambiente da casa, 

os sabores e os sons por que é tradicionalmente reco-
nhecido, a par de uma considerável presença dos admi-
radores da gastronomia do Solmar, fizeram deste um 
dos seus mais bem sucedidos aniversários.     
Paralelamente, actuaram nessa noite Jordelina Benfei-

to, José João, João Medeiros e José Moniz.
O evento foi, pois, dignamente celebrado com uma 

ementa especialmente preparada para este feliz momen-

to, privilegiando entrada de acepipes variados, bacalhau 
gratinado à Solmar, caldo verde ou salada; sendo o prato 
principal qualquer uma das opções seguintes: garoupa 
assada no sal do mar, camarão à moda do Douro e esca-

lopes de vitela à moda da Madeira. Crepes à Solmar, 
café ou chá, constituiu a delicada sobremesa.
Já agora, desses três escolhemos o de camarão à moda 

do Douro, preparado à nossa vista por David Dias. A 
cena em si, conjurava já uma experiência gastronómica 

de regalar os olhos e de pôr o apetite em convulsões de 
expectativa; mas em seguida, com o produto final na-
quele banho em vinho do Porto e molho de lagosta, 
acompanhado de arroz...sumptuoso e simplesmente di-
vinal! 
Degustar, aqui, um dos nossos pratos favoritos, en-

quanto embalado pelos sons nostálgicos da guitarra e 
das vozes da Jordelina e do José João interpretando o 
fado, é uma experiência muito grata.

Como foi o caso dessa noite, registo ainda para a mú-
sica de ambiente tipicamente portuguesa também eleva-
da ao seu melhor por aquele talentoso par, acompanha-
dos por João Medeiros, à guitarra, e por José Moniz, ao 
acordeão.
Entretanto, convém lembrar que, não sendo necessário 

uma data especial para se desfrutar dos sabores do Sol-
mar, uma vez que celebrar a vida no seu cativante am-
biente já é um momento assaz distinto, contudo juntar-
se uma coisa à outra constituirá certamente uma ocasião 
inesquecível. Assim sendo, eis que o Solmar se prepara 
para vos receber de modo singular durante a semana do 
S. Valentim e do já muito celebrizado festival de “Abril 
em Portugal”.
Para mais informações, poderão ligar para o 

514.861.4562; por fax 514.878.4764, ou através do en-
dereço electrónico rsvp@solmar-montreal.com. Não 
esquecer, também, que poderão visitar a sua página 
electrónica, e que é www.solmar-montreal.com.
Felicitamos David Dias pela passagem de mais este 

aniversário, com votos de contínuo sucesso.

António Vallacorba
avallacorba@avozdeportugal.com
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A matança era uma das 
mais significativas 

festas de família, o que 
se compreende na medida 
em que a carne de porco 
e a batata eram a base es-
sencial da alimentação em 
Portugal. Tradicionalmen-
te. A matança tinha lugar 
no Inverno, altura em que 
as actividades agrícolas 
estão reduzidas ao mínimo 
e a temperatura fria permi-
tia a sua conservação. O 
dia da matança, para além 
dum específico cerimo-

nial, era um autêntico dia 
de festa, para alguns mais 
um pretexto de comezai-

na, num ambiente de folia 
e de aproximação ritual da 
família e da comunidade. 
Esta tradição é das mais 
antigas da nossa terra e 
para o restaurante Estrela 
do Oceano, foi uma pri-
meira. 
Num ambiente muito ca-

loroso, tivemos o prazer 
de assistir a esta matança, 
com um ponto de vista di-
ferente. Um restaurante 
pode também organizar 
uma festa da matança, de 
uma maneira tradicional, 
tal e qual como na sua al-
deia, com um lindo e bon-

Dia mundial
contra o câncro

Carta aberta de Fernando Andre
Introdução do  livro:’’Caminho da esperança’’

Por vezes o destino prega-nos partidas e quando menos se es-
pera, a nossa vida muda abruptamente. Foi precisamente o que 
se passou comigo em Maio de 2004.
Após vários meses de consultas em médicos de família e espe-
cialistas, os diagnósticos variavam entre infecções e alergias, 
com antibióticos cada vez mais fortes, sem resultado aparente-
mente visível, pelo contrário...       
No final de Abril, na sequência  de uma consulta breve, segui-
ram-se algumas radiografias, duas biópsias e um “Scan”. Até 
que no dia 6 de Maio de 2004, tudo mudou. Uma jovem médica 
especialista da equipa de Otorrinolaringologia ( O.R.L. ) do Hos-
pital De Maisonneuve-Rosemont em Montreal,  declarou-me 
sem hesitar o que eu tanto temia, uma doença cancerosa!!!...
Um Rabdomyosarcoma, extremamente raro em adultos. Fora 
localizado em duas zonas distintas. O primário situava-se no 
osso do nariz, com doze centímetros, já por trás da vista esquer-
da. A outra era uma metástase nos gânglios. Nesse preciso mo-
mento, eu e a Nina, nem queríamos acreditar. Recusamos o 
veredicto. Não pode ser!  Impossível! O choque era demasiado 
grande.... mas ao darmo-nos conta da realidade, quase desmai-
ávamos. Foi o choque inicial.   A equipa de oncologia foi excep-
cional na forma como me atendeu e na celeridade com que me 
apresentou um plano choque de tratamentos, que previa um 
ano de quimioterapia intensiva(  ciclos de cinco dias seguidos ),  
várias semanas com o máximo de radioterapia, e algumas inter-
venções cirúrgicas. Era dia 13 de Maio, dia de Nossa Senhora 
de Fátima, a quem venero veementemente e, porque a fé move 
montanhas , decidi nesse mesmo dia submeter-me aos trata-
mentos. Da forma mais acutilante a minha vida mudou.Todos os 
nossos planos, todos os nossos sonhos foram traídos pela do-
enca, sem apelo nem agravo. O que contava agora e mais do 
que nunca eram as questões fundamentais da vida.   
Depois de um veredicto,  de apenas seis semanas para viver, 
caso o tratamento não resultasse,  eu senti o tempo a fugir dian-
te de mim, a vida a desaparecer-me debaixo dos pés. A ansie-
dade e a urgência de viver fizeram-me agarrar  cada minuto,  a 
partilhá-lo com os meus entes mais queridos e a vivê-lo o mais 
intensamente possível... Dizem que o apoio social e a força de 
vontade ja sao meia cura.Por isso resolvi abrir-me com todos, 
familiares, amigos, colegas de trabalho e alunos, desde o pri-
meiro dia. E a prova de que tem resultado é que as seis sema-
nas de vida previstas, já lá vão. Os textos que se seguem foram 
escritos sobretudo durante as primeiras semanas de interna-
mento por neutroponia, na sequência dos tratamentos de quimio 
terapia, que me eliminavam todos os neutrões, as plaquetas, os 
glóbulos brancos e vermelhos e, consequentemente, a possibi-
lidade de combater as infecções. A maior parte foram compos-
tos durante as refeições, no papel da ementa, sob a emoção, e 
de forma quase sempre impulsiva.
O que mais pedi a Deus foi que me desse a Fé e a coragem 
suficientes para aceitar o que me batia à porta, sem desesperar. 
Depois implorei-Lhe  que continuasse a dar-me o privilégio de 
pertencer a este mundo tão lindo,  prolongar a vivência no seio 
desta família maravilhosa, poder partilhar a minha vida  e contri-
buir à minha maneira, para que este mundo seja cada vez me-
lhor. A situação por que tenho passado transformou-se para mim 
num meio de apreciar cada vez mais as pessoas.  Houve algu-
mas decepções, poucas, com certas amizades que eu julgava 
próximas, que por motivos estranhos, sem explicação, se afas-
taram silenciosamente.  Mas o balanço foi extremamente positi-
vo.  Esta doença permitiu-me reatar com antigas amizades, ge-
rar novos laços, saborear a vida cada vez mais. Muitas vezes 
fiquei deveras surprendido com tantas manifestações de gene-
rosidade e carinho. Neste caminho sinuoso encontrei uma certa 
forma de felicidade ao constatar o quanto sou querido por fami-
liares e amigos que mo demonstraram das mais variadas ma-
neiras, quer através   de emails, quer através de visitas, telefone, 
cartas ou de quaisquer outras formas de chegar até mim .
   A família mais directa que de Portugal, mais do que uma vez 
se deslocou  ao Canadá para me visitar nesta hora ingrata, veio 
dar-me uma força e um ânimo que de outra maneira não poderia 
encontrar. 
Também os familiares e amigos com quem lido no quotidiano, 
têm sido um bem precioso, o motor impulsionador que continua 
a dar-me energia para lutar e seguir em frente. A todos aque-
les que de Portugal, da França, do Brasil,  da  Austrália ou de 
outros lugares, tanto suporte moral me têm dado e tanto têm 
rezado  por mim, quero agradecer, bem como,  de forma espe-
cial, à equipa médica de oncologia, ao serviço de  ( ORL) e de 
rádioterapia do Hospital Maisonneuve-Rosemont,  pessoal de 
enfermagem e outros tecnicos de saude, pelo profissionalismo,  
altruísmo, dedicação e apoio social que sempre demonstraram, 
bem como ao C.L.S.C. e à Associação “ D’Entraide Ville-Marie”. 
Tão importante como o aspecto clínico, é o factor humano, ge-
rando-se assim uma relação de amizade interactiva.   A todos o 
meu mais sincero obrigado e que Deus os abençoe.
Os poemas que aqui apresento são o fruto de uma vivência 
pessoal difícil, sofrimento e muita insegurança, de incertezas e 
flutuações constantes entre a esperanca e o desespero. São 
poemas de dor, que refletem a minha forma de pensar nesta 
fase de grandes interrogações, por vezes difíceis de ler até ao 
fim, mesmo para mim que os criei, sem deixar correr algumas 
lágrimas. Esforcei-me no entanto por deixar em todos eles uma 
mensagem de esperança, de fé, de amor e de vontade de viver.    
O que escrevi tem sido para mim como um novo desafio, uma 
nova forma de exteriorizar o que me vai na alma, uma outra 
dinâmica de terapia, neste meu Caminho da Esperança. 
Até sempre.

Matança do porco no Estrela do Oceano
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

doso bufete, rico com os 
seus vários pratos regio-
nais.
Neste lindo domingo de 

Inverno, dia 3, a tarde co-
meçou a aquecer graças ao 
ambiente familiar. Todos 
estavam contentos. Os ar-
tistas passearam de uma 
sala para a outra, com as 
guitarradas, concertinas, 
cantares ao desafio e des-

garradas a darem um to-
que açoriano e tradicional 
à festa. Alcindo Alves, um 
dos proprietários do res-
taurante Estrela do Ocea-
no, exprimiu que era im-
portante manterem-se vi-

vas estas tradições antigas. 
Francisco Godinho e Ma-

nuel Barros, os dois outros 
proprietários do restauran-
te, sentiam-se contentos 
pela participação da co-
munidade a este primeiro 
evento, reiterando que or-
ganizarão mais projectos 

desta envergadura. Para-
béns.
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BreVeS
ClaSSiFiCaçãO

1 - FC Porto                                              44 
2 - Benfica                                     34 
3 - V. Guimarães                          31 
4 - Sporting                                30 
5 - Marítimo                                 26 
6 - Belenenses                               26 
7 - V. Setúbal                               25 
8 - Sp. Braga                              25 

9 - Nacional                          22 
10 - Boavista                        22 
11 - Académica                     19 
12 - Naval                                     19 
13 - Leixões                            19 
14 - E. Amadora                    18 
15 - P. Ferreira                     15 
16 - U. Leiria                                     8 

reSUlTaDOS

Sexta-feira (01 Fev) 
E. Amadora-Sp. Braga                      1-1 
Sábado (02 Fev) 
FC Porto-U. Leiria                              4-0 
Benfica-Nacional 0-0 
Domingo (03 Fev) 
V. Guimarães-Leixões                      2-1 
Boavista-P. Ferreira                         4-3 
Académica-Marítimo 1-0 
Belenenses-Sporting 1-0 
Segunda-feira (04 Fev) 
V. Setúbal-Naval                             1-2 

COOrDenaDO POr JOãO MeSQUiTa

reSUlTaDOS

1 - 1
1 - 0
3 - 0
1 - 1
3 - 0
3 - 1

Beira-Mar
V. SeTúBal
SPOrTing
PenaFiel
V. SeTúBal
SPOrTing

Taça Da liga

1- V. SeTúBal
2- SPOrTing
3- PenaFiel
4- Beira-Mar

V
2
2
0
0

e
1
0
2
1

D
0
1
1
2

P
7
6
2
1

gM
5
6
3
1

gS
1
2
5
7

PenaFiel
SPOrTing

Beira-Mar
V. SeTúBal
Beira-Mar

PenaFiel

Taça UeFa

SPOrTing -
BreMen - 
BenFiCa -

FC BaSel
SP. Braga
FC nürnBerg

1ª MãO  2ª MãO

13/02

13/02

13/02

21/02

21/02

21/02

liga DOS CaMPeõeS

SChalke - FC POrTO 20/02 04/03

Taça De POrTUgal: PrÓxiMa JOrnaDa

SerTanenSe
ValDeVez
BenFiCa
naVal
gil ViCenTe
SPOrTing
V. SeTúBal

FC POrTO
MOreirenSe
P. Ferreira

riO aVe
leixõeS

MaríTiMO
V. gUiMarãeS

10/02
10/02
10/02
10/02 
10/02
10/02
10/02

Domingo (17 Fev) 
Marítimo-FC Porto               n/d  
P. Ferreira-Académica          n/d  
U. Leiria-Belenenses                         n/d  
 Sporting-E. Amadora                   n/d  
Sp. Braga-V. Setúbal                         n/d  
Naval-Benfica n/d  
Nacional-V. Guimarães                     n/d  
Leixões-Boavista  n/d

Horas a determinar

PrÓxiMa JOrnaDa
* SPTV + RPTI

leõeS PerDeM COM BelenenSeS e eSTãO eM QUarTO lUgar

Golo de Zé Pedro atrasa Sporting
O campeonato está cada vez mais 

decidido. O Sporting, depois de 
ter ganho ao líder F.C. Porto na última 
ronda, dispôs de uma excelente oportu-
nidade para se aproximar do Benfica no 
segundo lugar da classificação, já que os 
encarnados tinham empatado no sábado 

com o Nacional. Mas os leões não apro-
veitaram a oportunidade e perderam com 
o Belenenses por 1-0. A derrota deixa a 
equipa de Alvalade no quarto lugar da ta-
bela, atrás do V. Guimarães, que bateu o 
Leixões. Zé Pedro marcou o golo da vi-
tória do Belenenses, que já é sexto, com 
os mesmos 26 pontos que o Marítimo 
(5°).
A jogar em casa, os “azuis” entraram 

em campo para conquistarem os três 
pontos. O Belenenses foi, sobretudo na 
primeira parte, a melhor equipa em cam-
po. O golo da vitória da equipa de Jorge 
Jesus foi apontado por Zé Pedro, aos 39 
minutos, após passe de Roncatto. Na se-
gunda metade, o Sporting tentou chegar 
pelo menos à igualdade, mas não conse-
guiu. Ronny, aos 55 minutos, e Miguel 

Veloso, em cima do apito final, remata-
ram ao poste na marcação de livres direc-
tos. Faltou, também, um pouco de sorte.
Festival de golos no Bessa
Nos outros jogos, sublinhe-se a vitória 

do Boavista sobre o P.Ferreira por 4-3. 
Um autêntico festival de golos no Está-
dio do Bessa. Laionel foi o homem da 
partida, ao marcar três dos quatro tentos 
dos axadrezados. Jorge Ribeiro também 
fez o gosto ao pé. Do lado dos pacences, 

os marcadores foram Ricardinho, Wesley 
e Cristiano.
Em Guimarães, o Vitória esteve a per-

der com o Leixões, marcou Jorge Gon-
çalves, mas conseguiu a reviravolta nos 
últimos dez minutos da partida, por inter-
médio de Marquinho e Roberto. A Aca-
démica recebeu e venceu o Marítimo por 
1-0. O golo que valeu os três pontos ao 
conjunto de Coimbra foi apontado por 
Edgar, logo aos quatro minutos.

ASSUNÇÃO QUER
FICAR NOS DRAGÕES
Paulo Assunção termina 
contrato com o F.C. Por-
to em 2009 e ainda não 
chegou a acordo com os 
dragões para renovar o 
vínculo. O médio brasileiro 
acredita, no entanto, que 
vai continuar a representar 
os campeões nacionais. “O 
meu empresário está a tra-
tar disso. Tenho contrato 
até 2009 e quero ficar aqui. 
A minha vontade é essa, 
mas ainda não há acordo. 
Eles estão a apresentar 
uma situação boa para eles, 
eu estou a apresentar uma 
situação que seria boa para 
mim”, disse Paulo Assunção 
em declarações ao jornal 
“Maisfutebol”. O F.C. Porto 
tem apostado na renovação 
de contrato de alguns joga-
dores importantes, como 
Quaresma, Raul Meireles e 
Fucile, e já comprou a to-
talidade dos passes dos ar-
gentinos Lucho González e 
Lisandro López.

ITÁLIA 
O líder Inter (Pelé e Maniche 
ficaram no banco e Figo 
está lesionado) venceu o 
Empoli por 1-0 e aumentou 
para oito pontos a vantagem 
sobre a Roma, que perdeu 
com o Siena por 3-0. A Ju-
ventus (Tiago saiu aos 67m) 
empatou com o Cagliari a 
um golo.

ESPANHA 
O Barcelona (Deco saiu aos 
81 minutos) venceu o Osa-
suna por 1-0, na 22ª jornada 
do campeonato. Os catalães 
estão no segundo lugar da 
classificação, a seis pontos 
do líder Real Madrid. O At. 
Madrid (Simão saiu aos 45 
m) empatou com o Múrcia 
a um golo e o Valência (Ca-
neira foi titular) bateu o Val-
ladolid por 2-0.

BASQUETEBOL 
O F.C. Porto conquistou a 
19ª edição da Taça da Liga, 
ao vencer na final a Ova-
rense por apenas três pontos 
(67-64). A partida realizou-
se no Pavilhão Municipal de 
Vagos, em Aveiro.

HUGO ALMEIDA
POR NUNO GOMES
O avançado Hugo Almei-
da, do Werder Bremen, foi 
chamado pelo selecciona-
dor nacional Luiz Felipe 
Scolari para o jogo particular 
de Portugal com a Itália, que 
se realiza hoje em Zurique, 
na Suíça. De fora, segundo 
revelou o jornal “Maisfute-
bol”, vai ficar Nuno Gomes. 
O avançado do Benfica vai 
ser dispensado da Selecção 
Nacional. O número 21 do 
Benfica sofreu uma lesão 
muscular no jogo de sába-
do com o Nacional (0-0) 
e foi forçado a abandonar 
o relvado do Estádio aos 
40 minutos, com queixas 
no adutor esquerdo. Nuno 
Gomes foi reavaliado pelos 
responsáveis. Só depois se 
saberá quanto tempo terá 
de parar.

SUPerBOwl xlii

Giants vencem
42ª edição do Superbowl 
Os New York Giants venceram a 42ª 

edição do Superbowl, a final do 
Campeonato de futebol americano da 
NFL, batendo surpreendentemente por 
17-14 os New England Patriots, invictos 
esta temporada e grandes favoritos.
Num jogo muito defensivo mas emo-

cionante, a decisão da vitória deu-se com 
um touchdown a 35 segundos do fim do 
jogo. Esta é a terceira vitória na história 

do clube, após 1987 e 1991, data do seu 
último aparecimento ao Superbowl.
Em caso de vitória, os Patriots, equipa 

sedeada em Boston, teria terminado a 
época invicta - contavam com 18 vitórias 
esta temporada -, conquista que só os 
Miami conseguiram em 1972.

Final Da Taça

22 De MarçO De 2007 - 11h00
V. SeTúBal - SPOrTing

eSTeJa aTenTO
POrTUgal - iTália 14h45 gOlTV e rai TV

SUPerliga - liga Bwin
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