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António Vallacorba
Francisco Salvador, distinguido com a Ordem do Infante D. Henrique

A lista das condecorações atribuídas pelo
Presidente da República a personalidades das
Comunidades Portuguesas por ocasião do Dia
de Portugal, acaba de ser divulgada, tendo sido
a nossa comunidade privilegiada com a distinção
honorífica da Ordem do Infante D. Henrique na
pessoa de Francisco Salvador, conselheiro das
Comunidades Portuguesas.

É, pois, uma condecoração que também
honra a nossa comunidade e de que,
certamente, todos nós nos orgulhamos.

Os demais recipiendários desta Ordem, fo-
ram: Prof. Dra. Sylvia Athayde – Salvador, Brasil
(Grande Oficial); Ana Bailão – Ontário
(Comendador); Aníbal de Oliveira Araújo
(Comendador); e Prof. Doutor João Ferreira –
Brasília, Brasil (Comendador)

A Ordem do Infante D. Henrique – registe-se
- foi criada em 1960, para assinalar o 500.º
Centenário da morte do “Navegador”, o Infante
D. Henrique, e visa distinguir os que houverem
prestado serviços relevantes a Portugal, no País
e no estrangeiro, assim como serviços de
expansão da cultura portuguesa ou para
conhecimento de Portugal, sua história e seus
valores.

No discurso do Presidente da República du-
rante o Dia de Portugal, realizado no Porto, o
prof. Cavaco Silva teve ainda palavras muito
elogiosas para as comunidades portuguesas,
quando, ao apelar para uma nova dinâmica para
a Nação, apontou para o exemplo das
comunidades da Diáspora, que “constituíram no

Cont. na pág. 2
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Exames da vista  -  Óculos - Lentes de contacto

estrangeiro o Portugal que aqui não encon-
traram”. Daí ter considerado que “Os emi-
grantes portugueses são o exemplo vivo do
inconformismo e da necessidade de adap-
tação que nos deve estimular em tempo de
incertezas e encruzilhadas”.

Natural de Lisboa, Francisco Salvador,
conquanto haja sido um profícuo colabo-
rador de alguns jornais comunitários, contu-
do tem sido na capacidade de conselheiro
das Comunidades Portuguesas que mais se
há distinguido com os relevantes serviços
que tem vindo a prestar, não só como elo de
ligação entre a comunidade e o Governo da
República, mas ainda como modelo unifi-
cador desta mesma comunidade e suas
instituições recreativas e sócio-culturais.

Notável, também, tem sido o dinamismo
que trouxe às celebrações do Dia de Portu-
gal, impregnado como havia sido previa-
mente de certo amorfo.

Outras das Ordens Nacionais, são, por
exemplo, a Ordem da Liberdade, Ordem de
Santiago da Espada, Ordem do Mérito e
Ordem do Mérito Agrícola, Comercial e In-
dustrial.

Francisco Salvador, distinguido
com a Ordem do Infante
D. Henrique

Regozijando-se pelo facto, “A Voz de Portu-
gal” felicita o nosso mais novel comendador,
com votos de as maiores felicidades.

Cont. da pág. 1

Drama dos reformados
Victor Hugo

Há uns dias, numa conversa formal com
dois homens que por sinal não são portu-
gueses, inspirei-me no que me relataram
para escrever sobre uma situação que afecta
uma boa parte dos reformados, não somente
portugueses, mas também os do Que-
beque.

Quase todos, quando avançamos na idade,
estamos ansiosos pela reforma; é a saturação
e a rotina que chegaram ao limite das nossas
capacidades. Desejamos ser livres e temos
muitos sonhos, viajar, jardinar, ler ou escre-
ver, ir à pesca ou à caça. Enfim, fazer muitas
coisas que não fizemos por falta de tempo.

Um destes homens é um polícia da Sûreté
du Québec, que se reformou por não poder
suportar, nem a farda nem as exigências da
polícia. Oriundo duma grande família, so-
nhava passar muito tempo com os irmãos na
pesca e na caça. Teve dois inconvenientes: o
longo Inverno e a esposa que detesta os
desportos e que tem como passatempo
favorito ficar em casa a cuidar dos netos e que
não via com bons olhos o marido passar os
fins-de-semana na pesca e na caça. O sonho
da reforma começa a tornar-se um pesadelo:
começam as discussões e a solução é pro-
curar um trabalho.

O segundo caso foi-me contado por um
jovem, que estava muito preocupado com o
pai, um Professional de seguros que tinha
uma depressão. Com escritório próprio,
passava parte do tempo na rua com os
clientes, tinha uma grande casa com um
jardim e após a reforma decide vender a casa
e viver num condo. Para quem estava habi-

tuado a ter o escritório com telefone e
televisão, ver-se confinado a viver 24 horas ao
lado da mulher, num pequeno apartamento,
não deve ser nada fácil.

Caso curioso, nos dois casos, ambos con-
fessaram que não se queriam divorciar, pois
eram muitos anos juntos, muitos projectos,
alegrias e tristezas, e acima de tudo, o medo
da solidão.

No caso dos portugueses, os emigrantes da
primeira geração, que já estão reformados, ou
para lá caminham, não existe grande
diferença, com uma agravante, gostávamos
de passar uns meses em Portugal, mas é
quase impossível, pois há os filhos e os netos
de quem não nos devemos separar por muito
tempo.

Este período da vida, que pode ser curto e
que deveria ser vivido da melhor forma
possível, nem sempre é bem aproveitado. Eu
penso que é necessário uma boa dose de
compreensão e uma grande psicologia entre
os esposos, para conseguirmos levar a nossa
caminhada até ao fim. Quando os nossos
objectivos já foram atingidos, não existe a
preocupação do futuro, o que não se fizer hoje
far-se-á amanhã, as banalidades e coisas sem
importância devem ser postas de parte. Saber
compreender as nossas diferenças, pois para
os homens é mais importante um jogo de
futebol do que ficar em casa na limpeza ou a
fazer rendinha, e para não termos de utilizar
aquele termo que muitas vezes ouvimos ‘ se
eu soubesse ‘ Geralmente eu costumo dizer
aos meus amigos: não deixem ninguém
estragar a velhice.

CH-TV - CANAL 14
No programa desta semana podem ver: Entrevistas com:

Dr. Carlos de Oliveira, Consul-Geral de Portugal em
Montreal, Luis Neves, autor de banda desenhada, Francisco
Salvador, conselheiro da comunidade. Horário:  quarta-
feira às 20h. Repetições: sábado às 12h30.Terça-feira às
07h30 e quarta-feira às 15 horas.

APC
A APC transmitira o jogo Portugal-Inglaterra no écran

gigante sábado dia 1 de Julho às 11h. Servimos almoço.
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Inspector Dias André
confrontado com escutas a Paulo

TSF
O inspector da Policia Judiciária, Dias André foi,  segunda-

feira de manhã, confrontado com escutas feitas ao ex-
deputado Paulo Pedroso, nas quais são feitas referências ao
arguido Carlos Cruz e a dois antigos ministros de Durão
Barroso. O pedido tinha sido feito por José Maria Martins,
advogado do arguido Carlos Silvino, com o objectivo de provar
que Carlos Cruz manipulou e falseou elementos de prova
durante as investigações.

Nas escutas realizadas a Paulo Pedroso é referido que Carlos
Cruz comprou primeiras páginas da revista «Focus». Con-
frontado com estes elementos, o inspector-chefe Dias André
disse lembrar-se que havia imprensa, nomeadamente essa
revista, que atacava ou defendia determinados arguidos
fazendo contra-informação.

O advogado de Carlos Silvino perguntou ainda à testemunha
se teve conhecimento se algum dos arguidos tentou abafar o
processo envolvendo outras pessoas, citando especifica-
mente os nomes dos ministros Valente Oliveira e Paulo
Portas, os dois nomes mencionados nas escutas telefónicas
feitas a Paulo Pedroso.

A resposta de Dias André foi evasiva. O inspector da PJ
limitou-se a dizer que surgiram referências a figuras de outro
quadrante político para além do Partido Socialista e que a
investigação não conseguiu apurar a veracidade dos co-
mentários que envolviam Paulo Portas no processo Casa Pia.

Frederico Valarinho, actual director da revista que, na altura,
ainda não estava em funções, desmente categoricamente que
a «Focus» alguma vez tenha publicado, a troco de dinheiro,
notícias encomendadas por Carlos Cruz.

«Esta acusação apanha-me de surpresa mas, logicamente,
vamos averiguar de onde partiu a informação e dentro do que
está previsto na lei, vamos agir contra as pessoas que põem em
causa nossa ética e a nossa deontologia profissionais», disse.

Perante a acusação de que a revista fez contra-informação,
Valerim diz apenas que a revista age dentro da lei e das regras
deontológicas e que a revista «fez jornalismo honesto como
tenta fazer todas as semanas».

Sport Club Lusitânia
celebra 84º Aniversário

O Sport Club Lusitânia completa
este sábado o seu 84º aniversário.O
clube, fundado em 24 de Junho de
1922, Instituição de Utilidade
Pública, continua, contra ventos e
marés, a sua caminhada em prol do
desporto, elevando o bom-nome
da Terceira, dos Açores e do País,
nas modalidades em que
participa.Delegação nº 14 do Sport-
ing Clube de Portugal e Medalha

de Mérito Desportivo — Prata Dourada da Câmara Municipal
de Angra do Heroísmo em 27 de Fevereiro de 1977, o Sport
Club Lusitânia prossegue com as obras de recuperação e
beneficiação da sua sede, instalada na histórica residência de
Dona Violante do Canto, edifício primeiro de Angra do
Heroísmo, Cidade Património da Humanidade. Ao mesmo
tempo, e fruto de muito trabalho e dedicação continua a
trabalhar a sua participação nas competições em que vai estar
envolvido na próxima época, com provas de âmbito nacional e
regional nos vários escalões das modalidades do hóquei em
patins, basquetebol e futebol.Em 2007, dez anos depois de
completar as Bodas de Prata, o Sport Club Lusitânia conta
assinalar condignamente, os seus 85 anos de vida já com a sua
valência social em pleno funcionamento, fruto da boa vontade
e dedicação dos verdadeiros lusitanistas.

Durão Barroso defende estratégia
comunitária integrada para o mar

O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão
Barroso, defendeu uma estratégia integrada para os vários
sectores ligados à política marítima que substitua a actual
“abordagem fragmentada” da Europa em relação aos mares.
“A nível da União Europeia, existem seis agências diferentes
e, pelo menos, sete comissários que se ocupam de questões
que têm, em maior ou em menor grau, uma dimensão
marítima”, salientou Durão Barroso, nos Açores.
O presidente da Comissão Europeia falava, na cidade da Horta,
na abertura de um seminário sobre política marítima europeia,
que serviu para a apresentação do Livro Verde para o sector,
que foi lançado no início do mês.

Actualmente em fase de consulta pública até Junho de 2007,
o Livro Verde prevê uma estratégia integrada para todos os
sectores relacionados com o mar de modo a aproveitar o seu
potencial de crescimento económico e recreativo de forma
sustentável.

Transportes, navegação, comércio, indústrias costeiras e
portuárias, energias tradicionais e alternativas, pescas,
aquicultura, investigação marinha e turismo, são algumas das
áreas na nova política apresentada pela Comissão.
O Livro Verde resultou de uma decisão da Comissão, de
Março de 2005, de lançar uma consulta sobre o futuro dos
mares europeus e foi elaborado por um grupo de trabalho que
envolveu sete comissários das áreas dos assuntos marítimos
e pescas, transportes, energia, ambiente, política regional,
investigação e empresa e indústria.

Segundo Durão Barroso, a actual política marítima carac-
teriza-se “por uma fragmentação a todos os níveis”, com vários
Estados-Membros a disporem de deferentes instrumentos
institucionais para as questões ligadas com este sector.

Esta realidade “pode conduzir à adopção de medidas
contraditórias que, por sua vez, têm um impacto negativo
sobre o ambiente marinho, ou impõem limitações des-
proporcionadas a actividades marítimas concorrenciais”,
alertou o presidente da Comissão.

Além disso, a dispersão dos processos de decisão sobre
matérias relacionadas com o mar na União Europeia não
permite ter uma perspectiva clara sobre o impacto de uma
actividade sobre outra, disse Durão Barroso, ao salientar que
a Europa tem 40% da frota marítima mundial.
A nível ambiental, Durão Barroso afirmou que se assiste a uma
“redução considerável” da biodiversidade marinha e à
contaminação dos oceanos por substâncias perigosas e por
excesso de nutrientes.

A juntar a isso, as alterações climáticas fizeram subir os níveis
dos mares e a erosão costeira tem vindo a aumentar,
sublinhou Durão Barroso, no início do seminário.
Para enfrentar esses problemas, a Comissão Europeia lançou
uma vasta consulta sobre o futuro da política marítima
europeia, um processo coordenado pelo comissário Joe Borg,
que já recebeu 400 contributos de Estados-Membros,
autoridades regionais e grupos internacionais, disse.

Saddam julgado por
genocídio a 21 de Agosto

O Tribunal Penal iraquiano pediu a pena de morte para o ex-
presidente iraquiano. O ex-presidente iraquiano Saddam
Hussein e “vários” de seus colaboradores serão julgados a
partir de 21 de Agosto pelo alegado “genocídio” de curdos,
anunciou o Tribunal Penal Supremo iraquiano. “O Tribunal
agendou para 21 de Agosto de 2006 o início do julga-mento”,
segundo um comunicado desta instância, que está a julgar
Saddam e sete co-acusados desde 19 de Outubro de 2005 por
uma outra acusação, um massacre de aldeões xiitas na década

de 80. Os iraquianos pedi-ram a pena
de morte para Saddam Hussein, o seu
meio-irmão Barzan al- Tikriti e o antigo
vice- presidente Taha Yassin
Ramadan. “Pedimos as penas
máximas e as mais duras contra Sad-
dam Hussein, Barzan al-Tikriti e Taha
Yassin Ramadan que espalharam a
desgraça e são responsáveis por todos
os crimes cometidos em Dujail”, decla-
rou o procurador, Jaafar al-Moussaoui,
referindo-se à pena de morte.
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Coordenado por Miguel Felix

Jean Charest também festejou aUma nova sala para a OSM

Montreal deverá
pagar a sua parte

A ministra dos Negócios
municipais, Nathalie Nor-
mandeau, pediu à Cidade de
Montreal que pagasse 8 mi-
lhões de dólares suplemen-
tares para os serviços actual-
mente facturados aos cida-
dãos do conjunto das cidades
da aglomeração. A ministra
Normandeau segue assim a
recomendação do manda-
tário Roger Natal, nomeado
para regular o conflito entre a
Cidade de Montreal e as ou-
tras cidades reconstituídas a
respeito do orçamento da
aglomeração.

O Dalaï Lama, cidadão honorário do Canadá

A orquestra sinfónica de Montreal terá finalmente a sua sala
de concerto, segundo o diário Le Devoir, na sua edição de 24
de Junho. O governo Charest concluiu uma parceria pública-
privada para a construção do novo edifício, que, sempre de
acordo com o diário, ocupará uma parte da esplanada da Place
des Arts. A ministra da Cultura do Quebeque, Line Beau-
champ, fará o anúncio oficial durante uma conferência de
imprensa que reunirá o primeiro-ministro Jean Charest, o
presidente do conselho de administração da OSM, Lucien
Bouchard, e o chefe
Kent Nagano, nos
próximos dias. O
custo do projecto é de
uns 100 milhões de
dólares. A nova sala
acolherá entre 1800
e 2200 pessoas. A
ideia de uma nova sala
já estava no ar desde
os anos 1980.

Festa nacional do Quebeque
O primeiro-ministro Jean

Charest ofereceu os seus
desejos da Festa nacional
Quebequense, sexta-feira,
23 de Junho, véspera de São
João Batista. Dignitários de
todos os horizontes, bem
como embaixadores e cônsu-
les estrangeiros partici-
param numa recepção que o
Sr. Charest deu no Museu
Nacional Beaux-Arts, em
Quebeque. Mesmo um ad-
versário soberanista parti-

cipou ao encontro. Com efei-
to, o chefe do Bloco quebe-
quense, Gilles Duceppe, a-
ceitou o convite do primeiro-
ministro federalista. Um facto
que o Sr. Charest não faltou
de sublinhar. “Estamos mui-
to felizes de tê-los para esta
ocasião que marca a festa
nacional de todos os Quebe-
quenses. A presença do Sr.
Duceppe mostra que, politi-
camente, é um dia em que nos
unimos no Quebeque “, lan-
çou o primeiro-ministro do
Quebeque, sob rires da as-
sembleia. Jean Charest dese-
jou que as festividades recor-
dassem a solidariedade entre
os Quebequenses e a sua
vontade de continuar a cons-
truir uma sociedade única,
que irradia através do planeta.
O Sr. Charest também apro-
veitou para voltar sobre o
balanço do seu governo, que
iniciou o quarto ano do seu
mandato. Sublinhou que o
acordo sobre a equidade sala-
rial e as políticas do seu gover-
no em matéria de ambiente e
desenvolvimento sustentável
eram etapas importantes no
desenvolvimento da socie-
dade quebequense.

O 14º Dalaï Lama recebeu o
título de cidadão honorário do
Canadá. Os deputados da
Câmara das Comunas adop-
taram, por unanimidade, a
moção conservadora que visa
atribuir esta honra ao chefe
espiritual dos budistas tibe-
tanos Guélougpa. É a ter-
ceira pessoa da história a
receber esta honra. As duas

outras foram Nelson Man-
dela, antigo presidente sul-
africano e premiado com o
Nobel da Paz, e Raoul Wallen-
berg, diplomata sueco que
salvou milhares de Judeus
húngaros durante a Segunda
Guerra mundial. O Dalaï La-
ma participará este Outono
no acontecimento “Vancou-
ver: Diálogos 2006”, que rea-

lizar-se-á do 8 ao 10 de Setem-
bro. Trata-se da única cidade
canadiana na lista da sua volta
mundial. Em 2004, mais de

25,000 pessoas tinham assis-
tido às duas alocuções pro-
nunciadas no “Vancouver
Pacific Coliseum” pelo Dalaï
Lama.

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com
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Desilusões de óptica
Ana Margarida de Carvalho

«Prometeu ser virgem toda a vida
Desceu persianas sobre os olhos
Alimentou-se de aranhas,
humidades,
raios de sol oblíquos»
As casas, Luiza Neto Jorge

Não sei ao certo quando comecei a ser míope.
Provavelmente desde sempre. Foi uma descoberta tardia, já
andava no último ano da faculdade. Até então achava que o
mundo era mesmo assim, permanentemente enublado, sem
possibilidades de abertas, nem ao entardecer. Contornos
vagos, linhas difusas e cores turvas. Fora do meu círculo de
nitidez, mais ou menos o raio de um metro, todos os gatos
eram pardos – e vultos todos os homens. À distância, pensava
eu, não era possível fazer reconhecimentos, só adivinhações.
Objectos misteriosos, formas insólitas, dimensões
fantasmagóricas revelavam à aproximação a banalidade do
quotidiano. O que, ao longe, me parecia um animal exótico,
quem sabe se ainda desconhecido pelas academias de biologia,
era afinal um infeliz e inanimado destroço, um saco de plástico
a abanar ao vento na berma da estrada. Eram desilusões de
óptica. Nas salas de aula o nome conferia-me a (in)conveniência
alfabética de ficar sempre na primeira enfiada de carteiras.
Penso que não terei perdido muito do que se passava lá pelo
quadro negro. Na adolescência, a insistência em sentar-me na
fila A ou B do cinema deve-me ter valido algum grau de
impopularidade. Isso e o meu hábito tão anti-social de nunca
cumprimentar conhecidos de passagem. Não era antipatia,
mas prudência. Nos anfiteatros de Direito só captava a versão
áudio das aulas, geralmente ignorava a figura esfumada que,
lá em baixo, esbracejava e emitia decibéis. Um dia, algo ou
alguém me levou a suspeitar de que não era necessariamente
o mundo quem sofria de um problema crónico de falta de
visibilidade. Diagnosticadas as duas dioptrias, os óculos deram-
lhe outro brilho. Sobretudo brilho. Percebi que era possível
saber o que se passava no outro cais do metropolitano, e
decifrar o número do autocarro, bastante antes de este chegar
à paragem. Isto no sector dos transportes públicos. De resto,
descobri umas caras, umas paisagens, umas imperfeições.
Tudo o que era parecia. Tudo se tornou ordenado e
disciplinado, contornos eram fronteiras, as cores não se
fundiam em margens desbotadas. Onde dantes havia esboços,
impressionismos, brutos e traços gerais estavam agora
ilustrações, realismos, polidos e detalhes. Tudo se tornou
óbvio. Passado uma semana de boas intenções, abandonei as
lentes divergentes. (Só as uso para conduzir, ir às compras e
ver televisão). E regressei a um mundo desfocado – e
pacificamente pálido.

Os míopes têm uma espécie de defeito de feitio. O globo
ocular demasiado alongado impede que as imagens se foquem
directamente na retina. É mais à frente, entre eles e os
objectos, que elas se formam, invertidas. Os míopes têm olhos
de olhar o mundo em daltonismos próprios. Captam melhor
os vermelhos do que os azuis. Os míopes têm o poder de
desembaciar a atmosfera, num abrir e franzir de olhos. Os
míopes, como não observam, também não se sentem
desconfortavelmente observados E, ao arrepio de signos e
outras intromissões astrológicos, os míopes nunca se
apaixonam à primeira vista.

A miopia é uma metáfora muito vista. Fala-se em miopia
empresarial, em miopia política, sempre que se quer criticar as
vistas curtas, com o longo prazo sempre fora de alcance. Mas
nunca ninguém se lembra de usar a expressão para definir a
capacidade de ver muito intensamente o que está perto.
Borges começou a perder a visão, a conta-gotas. Uma
desgraçada herança familiar que se foi anunciando desde a
infância. Ele conta como as suas memórias de infâncias eram
feitas de coisas pequenas. Recordava melhor as
«estampilhas» que coleccionava do que as caras das pessoas.
Depois passou o resto da vida a arranjar argumentos para
tolerar a cegueira que chegou, aos 50 anos. Maldosamente
quase em simultâneo com a nomeação para director da
Biblioteca Nacional de Buenos Aires: e os 200 mil volumes ali

ao alcance... apenas das mãos. O amarelo foi uma cor que nunca
o abandonou. Mas sumiu-se o preto, o escuro, perdeu o direito
à obscuridade, costumava dizer. Paradoxalmente, era um cego
privado de sombras. No Ensaio sobre a Cegueira, também a
epidemia que cega todas as pessoas não é escura, mas branca
e leitosa, como uma névoa embaciante.

Há olhos que não vêem – outros que não reparam. Há olhos
castanhos, e outros verdes. Há olhos contemplativos, ou
penetrantes, castigadores, ou lacrimejantes. Olhos de raio-x de
super-homem. Há olhares que matam, fulminam, reduzem
tudo a cinzas, hipnotizam, paralisam serpentes. Há olhares que
se trocam e outros que nunca se retribuem. Há olhares que
melhoram outros olhos. Há o olho único do ciclope, o olho
maçónico, o olho delineado nos sarcófagos egípcios, para que
a múmia continue a contemplar o espectáculo do mundo,
eternamente. Outros antigos tinham por hábito colocar pedras
ou moedas sobre os olhos dos mortos. Para que eles não
sentissem inveja dos vivos. Vem daí etimologicamente a inveja
– de olho enviesado. São as metamorfoses dos olhos, mudam
ao sabor dos ventos, como as dunas dos desertos.

Há tempos um neurocirurgião australiano sugeriu uma
explicação fisiológica para o impressionismo, na pintura na
segunda metade do século XIX. Dizia ele que Monet, Renoir,
Degas, Cézanne eram míopes... Daí as pinceladas rápidas, a
falta de pormenor. Com ou sem interferência das dioptrias, a
estes pintores interessava-lhes mais as impressões de cor, os
reflexos, as reverberações que luz deixava em cima das coisas
do que a realidade-tal-qual-ela-é. Afinal, nem o pintor mais
hiper-realista do mundo nem o fotógrafo mais hábil a
conseguirá algum dia captar. O brilho e a cor não são
propriedades físicas reais E os olhos, em suma, não são fontes
fidedignas. O que vemos não é apenas a imagem projectada na
nossa retina, mas já um reciclado, uma mistura da informação
ofalmológica, com aquilo que o cérebro julga estar a ver e ainda
com as nossas próprias opiniões sobre o que se vê. Só por
muito vaga coincidência a nossa ideia de mundo se aproxima
do que o mundo realmente será. A única realidade que
conhecemos chega-nos processada por uma série de circuitos
neuronais, depois de passar pelos canais da memória e pelos
dos julgamentos implícitos. Tudo o que vemos é basicamente
uma estimativa. Todo o mundo é virtual. Toda a realidade é uma
ilusão de óptica.

Mas isso que interessa? Onde uns vêem jibóias a devorar
elefantes outros verão sempre chapéus. O que nos vale são os
príncipezinhos que escolhem a ovelha oculta, a que está dentro
da caixa com buraquinhos. E como diz aquela raposa um bocado
irritante de Saint- Exúpery: «O essencial é invisível para os
olhos». O próprio cinema – a mais óptica das ilusões – só existe
devido às nossas limitações oculares. A gente sabe que os
frames, 24 por segundo, estão parados. Mas os nossos olhos
são demasiado lentos, retêm a imagem durante uma fracção de
segundo e o cérebro encarrega-se de juntar as imagens, dando-
nos a sensação de continuidade. No século da imagem, às vezes
pergunto-me se o nosso cérebro tem memória suficiente para
aguentar ficheiros tão pesados... Mas António Damásio já
explicou que as coisas não funcionam assim. O cérebro não
arquiva fotos de pessoas nem cenas da vida. O que fica lá são
interpretações, versões reconstruídas do original. Com menos
megabytes, supõe-se. Se calhar essa história dos moribundos
verem o filme da sua vida a desfilar sob os olhos, perto do fim,
não passa de mais um mito cinematográfico. Lamentavelmente.
A um morto nada se recusa. Nem uma longa metragem
autobiográfica. Bem, mas se a conversa já vai por aí, melhor será
aguardar pela do elevador.
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Festas de S. João
Augusto Machado

Sábado, 24 de junho, dia de São João. Foi uma noitada em
cheio para muita gente na despedida das fogueiras que se
saltam e das cascatas com o nicho para a imagem do Santo
Marinheiro. E dos famosos arraiais que alegraram o povo até
às tantas da madrugada onde não faltaram foguetes, balões,
manjericos e martelinhos plásticos que substituem o
tradicional alho porro. E, naturalmente, nesta festa consagrada
ao S. João, não podiam faltar a sardinha assada a pingar na broa
de milho assim como outros petiscos e tradições na noite de
folguedo.A cidade do Porto está em festa. Todos os bairros se
tornam num espaço são-joaneiro. É festa rija: os zés-pereiras,
bombos, caixas de rufos, a que se associam os ferrinhos e
quase sempre os recos-recos e as concertinas. E, claro, os
cantares ao desafio que, com o calor da fogueira e as tigelas do
verdinho, quase sempre perduram até ao nascer do sol do dia
seguinte. Os tripeiros sabem divertir-se. Ao som de tambores
ou até por cornetas e cornetins que vão dilacerando a
atmosfera para reforçar e animar o ambiente da festa e para
que haja força para continuar  a folia não podiam faltar as
barracas “do comes e bebes” com as suas panelas, os seus
pipos, as suas malgas para o caldo-verde ou para o vinho e, por
tradição, o assador de sardinhas. Mas o S. João não é só
sinónimo de martelos, manjericos, alhos porros, fogueiras,
cascatas e balões. É também na noite de S. João que os jovens,
actuando em grupos, nas aldeias do Alto Minho, arrastam tudo
quanto podem encontrar desacautelado para o adro da igreja:
desde carros de bois, arados, ferramentas, cadeiras, vasos e,
imagine-se, até animais que não estejam devidamente
fechados à chave. Há uns anos, em Gandra, Valença, os jovens
roubaram um burro, ataram-no à corda do sino, que tocou toda
a noite. Ninguém dormiu. Ainda esta manhã tive a curiosidade
de visitar o adro da freguesia onde vivo, e notei que a tradição
não mudou desde o meu tempo de rapaz – todo o tipo de
bugigangas, alviões e colchões  foram parar ao adro da igreja.
Até uma cama velha, um penico e um saco de batatas lá
estavam. E alguém se deverá ter esquecido de recolher a roupa
que tinha no estendal, pois os atrevidos levaram a roupa e a
corda e estenderam-na no adro. Lá estavam os lençóis da cama
e até as cuecas do marido e as “cuequinhas” da esposa para
todo o mundo ver que logo de manhã não faltam os mirones
que de propósito se deslocam ao adro da igreja para ver e para
retomar os seus bens que durante a noite lhes foram roubados.
É uma tradição que se recusa a morrer e que muitos, os mais
velhos, acham  que são brincadeiras de mau gosto.

Há também as preces de raparigas solteiras que esperam,
do santo milagreiro, arranjar marido com lançamento de
pedras  ao santo casamenteiro. É uma tradição secular, na
Serra d’Arga, Caminha, onde as moças casadoiras lançam
pedras para cima de um penedo: se lá fica, é garantia de que
casam, se cair, têm de esperar mais um ano. Há uma quadra
alusiva que diz: “Ó meu rico S. João d’Arga/ Casai-me que bem
podeis/ Já tenho teias de aranha/ Naquilo que bem sabeis”.
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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)

Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor : Expresse de forma clara e verdadeira os seus
sentimentos. Assim, cativará a atenção de muitos pessoas que
o rodeiam. Saúde: Devido ao calor a sua pele estará sensível.

Previna-se contra irritações cutâneas. Dinheiro: Concentre-se nos seus
objectivos e defina estratégias para alcançá-los.
Número da Sorte: 38 Números da Semana: 11, 25, 1, 14, 3, 6

Carta da Semana: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Durante este período o espírito de compreensão
marcá-lo-á, surpreendendo positivamente muitas pessoas com
quem se relaciona. Saúde : Respeite as indicações do seu

organismo. Tente dormir e descansar mais. Dinheiro : Utilize a sua
criatividade para demonstrar as suas potencialidades profissionais. Não
hesite, actue e seja bem sucedido.
Número da Sorte: 45 Números da Semana: 8, 7, 9, 41, 10, 2

Carta da Semana:  7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Procure ser menos temperamental, pois aos poucos
poderá afastar pessoas que são importantes para si.
Saúde : Diversifique a sua alimentação com saladas e

grelhados. Dinheiro : Através da honestidade e humildade conseguirá
obter a promoção profissional que tanto anseia.
Número da Sorte: 71 Números da Semana: 8, 5, 2, 7, 4, 1

Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Assimile o verdadeiro significado da família e partilhe
à confiança todas as suas inquietações. Saúde: Poderá
manifestar algum cansaço intelectual. Recorra a vitaminas que

fortifiquem o cérebro. Dinheiro: Seja consciente das suas limitações
económicas. Aja com prudência e sabedoria. Não dê um passo maior do
que a perna.
Número da Sorte: 18 Números da Semana: 9, 6, 3, 2, 5, 8

Carta da Semana: 7 de Paus, que significa Discussão,
Negociação Difícil.  Amor: Controle a sua impulsividade e
através do bom senso vá criando alicerces que permitam a
solidificação da sua vida afectiva. Saúde: Esta semana será
frenética. Aproveite ao máximo essa energia e dinamismo que

estarão bem salientes em si. Dinheiro: Debruce-se sobre questões
materiais e verifique que tipo de aplicações lhe podem trazer retorno.
Número da Sorte: 29 Números da Semana: 4, 5, 2, 1, 3, 6

Carta da Semana:  10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor : As emoções encontram-se sobrevalorizadas. A sua
intensidade surpreenderá o seu par trazendo benefícios para a
vida amorosa. Saúde: Atenção ao modo como carrega pesos.

Uma imprudência poderá causar-lhe lesões na coluna.
Dinheiro: A sua dedicação e eficiência no cumprimento das tarefas
profissionais poderão ser mote de conversa entre os seus chefes.
Número da Sorte: 46 Números da Semana: 7, 5, 3, 1, 9, 8

Carta da Semana:  Valete de Espadas, que significa Vigilante
e Atento.  Amor: Aposte mais na vida afectiva. Esta é uma
situação prioritária para que possa reconquistar a felicidade.
Saúde : Aja com tranquilidade e disfarce o nervosismo que

possa sentir. Dinheiro: As suas finanças denunciam algumas fragilidades.
Empenhe-se no trabalho e pense em formas de obter lucros adicionais.
Número da Sorte: 61 Números da Semana: 14, 28, 45, 41, 2, 3

Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço
Pessoal.  Amor: Desinibia-se e desfrute os momentos íntimos
com a sua cara-metade. Saúde : Atenue refeições pesadas,
em benefício do seu estômago e da sua saúde em geral.

Dinheiro: Planifique a sua vida profissional para que possa ser mais
organizado e rentabilizar o seu trabalho.
Número da Sorte: 72 Números da Semana:  8, 7, 41, 40, 23, 22

Carta da Semana:  O Julgamento, que significa Novo Ciclo
de Vida. Amor: Procure ser mais sociável, não se isole e tente
conviver com quem está empenhado em conquistar a sua
amizade. Saúde: Dedique mais atenção ao seu corpo, faça

tratamentos de relaxamento. Dinheiro: Aja com bastante cautela, pois
este não é o momento indicado para contrair um empréstimo.
Número da Sorte: 20 Números da Semana:  6, 9, 41, 10, 20, 30

Carta da Semana:  8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor : Actue de forma tranquila e harmoniosa evitando
conflitos e malentendidos com as pessoas que mais ama. Seja
consciencioso. Saúde : Procure ter uma postura mais

equilibrada: mente sã em corpo são. Dinheiro: Aprimore o sentido de
responsabilidade e competência e o seu reconhecimento será feito.
Número da Sorte: 30 Números da Semana: 8, 4, 10, 20, 32, 1

Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Principio do
Amor, Grande Alegria.  Amor: Aproveite os momentos vividos
na harmonia do lar e da cumplicidade partilhada pelos membros
da família. Saúde: Evite locais fechados, com pó e fraca

circulação de ar. Dinheiro : Através dos contactos pessoais poderá
resolver um problema financeiro que se arrasta há algum tempo.
Número da Sorte: 37 Números da Semana: 1, 8, 45, 10, 2, 3

Carta da Semana: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Seja justo e ponderado, antes de julgar a atitude de um
amigo. Escute-o e ajude-o no que for necessário. Saúde:
Poderá sentir algum desconforto causado por cólicas. Dinheiro:

A vida profissional está protegida, mas não se acomode à situação, esforce-
se por ser cada vez melhor no que faz.
Número da Sorte: 55 Números da Semana: 8, 5, 4, 20, 11, 16

Contacte-nos: 21 318 25 99,  96 371 73 73 ,   91 727 48 26   ou
mhelenamartins@netcabo.pt
Consulte o Site www.astromhm.com  e obtenha mais informações.

Speed Racer adaptado para o cinema?
Mais um desenho animado com planos para ser

adaptado para a grande tela mas desta vez os escritores
poderão vir a ser dois mestres do cinema.

Speed Racer é um titulo já está a ser trabalhado pela
Warner Brothers e Silver Pictures, os planos para a sua
adaptação já têm proximamente 2 anos, Vince Vaugh foi
um nome avançado para interpretar Racer X mas o
projecto com o tempo foi posto de parte .

Segundo o sítio de Internet IGN Filmfource os irmãos
Wachowski, os criadores da trilogia de “Matrix” e “V de
Vingança”, poderão vir a ser os escritores da adaptação do
desenho-animado japo-nês. Entretanto a Silver Pictures,

não comenta o avanço do
projecto e não confirma o
arranque da produção do
filme.

Será que teremos os
irmãos Wachowski em
mais um filme de fantasia?
Será que Vince Vaugh
estará na linha da frente
para interpretar o perso-
nagem Racer X? Será que
Speed Racer sairá alguma
vez da prateleira?

Velocidade Furiosa - Ligação Tóquio

Do produtor dos blockbuster mundiais Velocidade
Furiosa e Velocidade + Furiosa chega o mais recente
episódio de uma série cujo combustível é a própria
adrenalina, com o conta-quilómetros no limite: Velocidade
Furiosa: Ligação Tóquio. Decorrendo no sexy e agitado
submundo das corridas drift japonesas, novos e altamente
acelerados carros tunning disputam a liderança nas mais
perigosas pistas do mundo.

Baseado na obra pre-
miada pelo Prémio No-
bel de Imre Kertesz.
“Sem Destino” conta a
história de um jovem
húngaro e a sua epo-
peia de uma criança ju-
dia durante o Holo-
causto Nazi.

Sem Destino

Atenção com os
raios solares

Melanie Cordeiro

Geralmente, é no aproximar do Verão que é preciso fazer
alguns esclarecimentos sobre os problemas derivados a uma
exposição excessiva aos raios solares.De facto, devido à
redução da camada do ozono, os efeitos nocivos desta
exposição têm sem dúvida nenhuma vindo a aumentar. Estes
efeitos podem ser imediatos (queimaduras ou mesmo
insolação) e ter consequências a longo prazo, tal como o
envelhecimento precoce da pele e, certamente o mais temido
de todos, o cancro da pele.

Alguns conselhos para evitar os efeitos nocivos do abuso do
Sol são:

1) Evitar a exposição entre as 11 e as 16 horas, mesmo em
dias enevoados;

2) No primeiro dia de praia, permanecer pouco tempo ao Sol,
aumentando gradualmente nos dias seguintes;

3) Aplicar sempre um protector solar adaptado ao respectivo
tipo de pele, de 3 em 3 horas e sempre que tome banho. Esta
aplicação deve ser feita mesmo quando está à sombra porque
a areia, a água e o cimento são superfícies que reflectem mais
de metade da radiação solar recebida, pelo que é possível
apanhar queimaduras mesmo nestas condições.

Como já foi referido, o creme protector deve ser adaptado
ao tipo de pele..

1) Os indivíduos loiros, ruivos ou de pele clara, deverão
utilizar um creme com índice de protecção superior a 15;

2) Os indivíduos de pele morena deverão utilizar um creme
com índice de protecção superior a 8;

        3) Os indivíduos de pele escura (indianos ou árabes) ou
mesmo negra deverão utilizar um creme com índice de
protecção superior a 4.

Aqui estão alguns conselhos para evitar bastantes problemas
derivados ao sol... Boas Férias!

Foto da semana

Parabéns Alcindo Alves por mais um aniversário
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Região de Quebec:
UM perfume de antiga Europa

Cuidado! Quebec, a única cidade fortificada na América do Norte, pode conquistá-lo!
Passeando por suas ruas sinuosas, a pé ou numa caleça, você sentirá o romantismo ali presente.
Deseja penetrar na história da cidade? Passeie por seus sectores mais antigos, como o Petit
Champlain, a Place-Royale e o Vieux-Port (Antigo Porto). Nesse cenário cheio de história, a
capital do Quebec propõe-lhe um calendário de actividades das mais diversas: um fascinante
Carnaval no Inverno, um vibrante festival internacional no Verão, peças de teatro, exposições...
E os hotéis e a gastronomia são de primeira classe!

Esplendor em volta da capital
Os arredores de Quebec são simplesmente encantadores. Em poucos minutos, você pode

encontrar-se em meio de campos floridos ou no centro de grandes parques naturais. A
Cachoeira Montmorency, com seus 83 metros de altura, merece ser visitada. O Parque
Nacional do Rio Jacques-Cartier (Parc national de la Jacques-Cartier) é fantástico, com suas
paisagens cheias de vales com encostas abruptas. Passeando pelos pântanos da Reserva
Faunística do Cabo Tormenta (Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente), poderá observar
à volta de 300 espécies de aves, entre as quais dezenas de milhares de gansos-da-neve na
Primavera e no Outono. Tanto no Verão como no Inverno, a região é muito apreciada pelos
amantes de desportos, devido aos seus campos de golfe espectaculares e às suas majestosas
pistas de esqui, como as do Monte Sainte-Anne e as de Stoneham.

Mais ideias para as férias?
Essa região, onde o Quebec nasceu, possui várias cidades ancestrais, que poderá descobrir

percorrendo o lendário Chemin du Roy (Caminho do Rei), primeira estrada carroçável do
Canadá, ou então visitando a Ilha de Orleãs (Île d’Orléans), cujo charme bucólico foi tão cantado
por Félix Leclerc. Localizada na Grande região de Quebec, a aldeia Wendake revela as tradições
do povo huroniano-wendat, no Espaço Onhoüa Chetek8e. Visite também a Basílica de Sainte-
Anne de Beaupré, lugar de romaria frequentado por mais de um milhão e meio de pessoas
todos os anos. Se preferir percorrer a região de bicicleta, escolha um dos circuitos da Rota Verde,
entre os quais se encontram o Caminho do Rei, o Corredor dos Ferroviários (Corridor des
Cheminots) e o Corredor do Litoral (Corridor du Littoral), que lhe darão a possibilidade de
admirar o rio São Lourenço enquanto pedala em direcção a Beauport e ao Parque da Cachoeira
Montmorency. Para completar, viva uma experiência fora de série durante o Inverno: durma
no Hotel de Gelo, construído todos os anos pertinho do Lago Saint-Joseph!

Natureza e cultura estão ao seu alcance na região de Quebec!

Para obter maiores informações, visite a página www.bonjourquebec.com

©MINISTÈRE DU TOURISME DU QUÉBEC / LINDA TURGEON

©MINISTÈRE DU TOURISME DU QUÉBEC / LINDA TURGEON

Excursão a Ottawa
Maria da Luz Mendonça

No passado dia onze de
Maio, o grupo da Terceira
Idade passeou até Ottawa,

para o Festival das Tulipas.
Tudo correu bem, houve

bom tempo, estava nem calor

nem frio e estávamos todas
bem contentes, ao cargo da
D. Teresa Gonçalves, que
nos guiava cuidadosamente
com a maior atenção; eu a
admirava o quanto respondia
à responsabilidade do seu
cargo. Dentro do autocarro
durante a viagem, havia ale-
gria, boa disposição, canções.

Foi um dia muito bem pas-
sado. Bem haja ao CASCM
que nos dá essa oportuni-
dade de distracção, educação
e disciplina, que nos ajuda a
viver melhor, com mais saú-
de e sem complexo.

A toda a direcção do centro
comunitário, o meu muito
obrigado.

A maioria dos jovens portu-
gueses utiliza a Internet sem
qualquer controlo parental,
sendo livre para consultar
páginas web, aceder a salas
de «chat» e jogar jogos elec-
trónicos, enfrentando apenas
restrições ao tempo que per-
manecem online.

Estas conclusões constam
de um estudo divulgado esta
segunda-feira em Bruxelas
sobre a «Apropriação dos
Novos Media», realizado em
nove países, incluindo Portu-
gal, pela consultora Med-
diappro, e que traça o perfil
dos adolescentes entre os 11
e 19 anos na utilização dos
novos meios de comunica-
ção (Internet e telemóveis).

Entre os 643 alunos ques-
tionados, 93% utiliza a Inter-
net, a maioria em casa, onde
não dispõem de restrições
por parte dos pais.

Entre os questionados, 77%
dos estudantes afirmaram
que os pais nunca os proíbem
de aceder a salas de «chat» -
contra 2% que «sofrem» res-
trições -, 80% que os pais
nunca os interditam de utilizar
o e-mail, 59% nunca foi proi-
bido de entrar em qualquer
«website» e 65% joga os jo-
gos electrónicos que deseja.

«Regra geral, a maioria dos
alunos não tem qualquer
restrição à utilização dos me-
dia, nem em casa, nem na

Jovens portugueses utilizam
Net sem controlo parental

escola, e isso deve-se, se-
gundo os próprios, ao facto
dos pais confiarem neles e
saberem que sabem utilizar a
Internet», concluem os três
responsáveis pelo estudo em
Portugal.

Segundo o trabalho, «os
pais apenas restringem o uso
da Internet na época de tes-
tes ou exames na escola»,
sendo que as limitações «di-
zem respeito ao tempo que
os jovens passam online e
não aos conteúdos que con-
sultam ou às actividades que
desenvolvem».

A maioria dos alunos portu-
gueses prefere consultar a
Internet em casa, por ser mais
«confortável», uma vez que
na escola são «poucos e anti-
gos» os terminais existentes.

Da mesma forma, 71% não
utiliza os locais públicos, como
os «cybercafés» porque «são
caros e poucos» e porque
dispõem de Internet em casa.

O inquérito permitiu ainda
concluir que os rapazes por-
tugueses se interessam mais
por computadores, Internet e
jogos do que as raparigas e
que o interesse geral vai, em
primeiro lugar, para a troca de
mensagens através do MSN
e, em segundo para pesqui-
sas, designadamente no mo-
tor de busca Google.

Quanto aos telemóveis, no

país que regista a mais alta
taxa de penetração da União
Europeia (Portugal) - 102,3%
em Junho de 2005, acima da
média europeia de 91,4% -, a
maioria dos jovens entre os
11 e os 19 teve o seu primeiro
telemóvel aos dez anos.

Entre os jovens questio-
nados, 92,8% afirma ter o seu
próprio telefone móvel, que
utiliza essencialmente para
mensagens escritas. Aqui, as
restrições parentais dizem
respeito apenas ao dinheiro
que gastam.

Os investigadores conclu-
em que, apesar de conhe-
cerem as novas actividades,
os jovens portugueses são
«conservadores» na utiliza-
ção da Internet e do telemó-
vel.

O estudo, que também foi
realizado na Bélgica, Dina-
marca, Estónia, Fran-ça, Gré-
cia, Itália, Polónia e Reino
Unido, deixa recomendações
às autoridades portuguesas
para que promovam sessões
de esclarecimento sobre o
uso dos novos meios de co-
municação nas escolas e nas
associações de pais.

Ao todo, foram realizados
643 questionários em Setem-
bro de 2005, que deram pos-
teriormente origem a 26 en-
trevistas individuais, num
trabalho desenvolvido por
Vítor Reis Baptista, Neusa
Baltazar e Samantha Men-
des, da Universidade do Al-
garve.
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Na Associação Portuguesa do West Island

Muito nobre Império de S. João
Texto e fotos de António Vallacorba

Pierrefonds. Os festejos comunitários em
louvor do Divino Espírito Santo  tiveram
continuidade na Associação Portuguesa de
West Island (APWT) no fim-de-semana
transacto, com tudo a conjugar-se para o
brilhantismo geral desses dois dias: devoção
exemplar, muita fartura e alegria e, até, a
sensacional e renhida vitória da selecção
portuguesa.

Foram distintos mordomos o casal José e
Maria Pereira, de Ile Bizard, os quais nestes
dias se viram rodeados de muitas provas de
amizade e consideração, e, inclusivamente,
acompanhados por familiares e amigos
vindos de Portugal, do Ontário e dos Estados
Unidos.

O próprio Gilberto Melo a isso se refere,

quando numa das suas várias quadras escritas
para tal efeito, canta assim: “Os mordomos
foram incansáveis/,sempre com uma fé
verdadeira/, foram serões inolvidáveis/, em
casa da Madalena e José Pereira”.

Com auspicioso início no sábado por oca-
sião da última sessão da reza do terço, depois
do que, foi servida carne guisada, estes

gostosos festejos tiveram o seu dia maior no
domingo, radioso e quente, tendo a começá-
lo a celebração eucarística, muito nobre e
assaz participada, na Igreja de S. Lucas, em
Dollard des Ormeaux.

A missa, acompanhada pelo grupo
Coral do S. Santo Cristo dos Milagres, sob a
regência de Filomena Amorim, foi celebrada
pelo padre José M. Cardoso, coadjuvado
pelos diáconos António Ramos e Pedro Tapia
– aqueles, da Missão Portuguesa Santa Cruz,

e este da paróquia local.
No final da cerimónia religiosa, foi a coroar,

para além das seis domingas, a menina Emily
Pereira, netinha dos mordomos.

Seguiram-se, depois, uma tarde e serão
encantadores, na sede da APWT, delicio-
samente decorada com o vermelho vivo dos
cravos e das toalhas sobre as mesas para a
refeição da partilha, muito saborosa e farta,
com as tradicionais sopas do Espírito Santo,
cozido, arroz doce, massa sovada com queijo
de S. Jorge; bolo lêvedo e, tal como no dia
anterior (que até meteu cerveja), vinho e
sumos, uma graciosidade dos mordomos, da
APWT e dos seus associados.

“Contra os holandeses, marchar, marchar”!
Nem foi bem assim, mas quase, quando,

terminado o jogo Portugal-Holanda, a
Filomena Amorim deu o mote de saudação à
equipa nacional, pondo-se entusiasticamente
a cantar o Hino português, o que encontro eco
em todos os convivas.

Baile, arrematações de artísticas rendas, de
bolos de massa sovada e, inclusivamente de
duas cabras (uma oferta da granja de Luis de
Sousa), preencheram da melhor maneira as
demais horas festivas que, infelizmente,
encerrariam este muito singular “império”.

A APWT – registe-se – foi fundada em
1997, tendo sido seu primeiro presidente

José da Silva Ferreira. Três anos mais tarde,
ou seja em 2000, as festas do Espírito Santo
tiveram em Augusto Moniz o seu primeiro
mordomo.

Presentemente, esta colectividade é diri-
gida por José S. Ferreira, presidente; David
Moniz, vice-presidente; Orlando Paz, tesou-

reiro; Ester Raposo, secretária; e Dinarte
Raposo, administrador, para além de um vasto
elenco de outros directores, responsáveis
pelas várias secções, e aos quais, juntamente
com os mordomos, saudamos por esta singu-
lar festa, com votos de contínua prosperidade.

Entretanto, informamos que este exu-
berante período festivo em louvor da terceira
pessoa da Santíssima Trindade encerrar-se-á,
incrivelmente na mesma data, em Ste-Thé-
rèse e Blainville, nos dias 30 do corrente e 1
e 2 de Julho próximo.

Festejando o São João no Benfica
Parabéns ao Sport Montreal e Benfica pela

sua grandiosa festa de São João na sexta-feira
com a participação do grupo folclórico -
campinos do Ribatejo pela sua linda actuação
e pelo grupo Contacto.
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EM  27 DE JUNHO DE 2006
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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
LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

Consulado Geral
de Portugal

2020  Rua University, suite 2425
Montreal  (Québec) H3A 2A5
Tel.: 514.499.0359

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.287.3370

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

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.704.0006
514.593.9950
514.525.9575
514.271.0943
514.655.4689

IGREJAS

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.
Missão de Nossa Sra Fátima
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
514.844.6371
514.982.0688
514.353.3577
514.739.9322
514.687.4035
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

Igreja Baptista Portuguesa
Igreja Católica de Santa Cruz
Igreja N. S. de Fátima de Laval
Assembleia de Deus
Centro Cristão da Família
Igreja Nova Unção
Igreja Cristã Vitoriosa
Igreja St-Enfant-Jésus
Luz para as Nações

OURIVESARIA
OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 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

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
Pastor Pedro Felizardo Neves
6297 Monkland Ave.                  514.484.3795
CENTRO CRISTÃO DA FAMÍLIA
Assembleia de Deus do Canadá
2500, Boul. Rosemont (esq. Iberville)
Pastor Carlos Figueiredo               514.704.0006

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACINE 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
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

...

UM SERVIÇO DO
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
    514.276.1888
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

†

†

Zacarias Ferreira
Faleceu em Montreal no dia 22 de Junho de 2006,
com 75 anos de idade, Zacarias Ferreira, natural
da Povoação, São Miguel, Açores, esposo de
Maria Isabel dos Santos.
Deixa na dor sua esposa, seu filho João (Marta
Melo), sua filha Maria Evelina (José Manuel de
Deus); seus netos Johnny, Marta, Suzana, José
Manuel, André e Carolina; seu irmão Jeremias,
sua irmã Clotilde; cunhados (as), sobrinhos (as),
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 segunda-feira, 26 de Junho, na Igreja Santa Cruz,
seguindo depois o corteje fúnebre em direcção ao cemitério Repos St-
François d’Assise, onde foi a sepultar.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia em
sufrágio pela sua alma, que se realiza hoje, quarta-feira 28 de Junho, pelas
18h30, na igreja Santa Cruz.

1o Ano de Saudade

António Manuel de Melo
4 Agosto de 1958 – 4 de Julho de 2005

Seus tios, familiares e amigos recordam com profunda saudade o seu ente
querido. Participam que será celebrada missa pelo seu eterno descanso,
no dia 4 de Julho de 2006, pelas 18h30, na missão Santa Cruz, situada
no 60, rua Rachel Oeste.

Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir
a este acto religioso.
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e

para enquadramento de
portas de metal.

700 boul. Industrial
BLAINVILLE

Gil da Silva (450) 434-9000
ext.238 (514) 708-3207

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

(514) 820-5247
EMPREGOS

Procuramos empregados de mesa
e ajudante de mesa ( busboy) a
tempo inteiro, ou parcial.

(514) 389-0606, ou
apresentar-se no 8261

boul. St-Laurent.

Pessoal para trabalhar nos jardins.
Com ou sem experiência.

(514) 995-9745

Paisagista, para “pavé-uni”, muros e
escadas. Pessoa séria. Bom salário,
conforme experiência. Deve ter carta
de condução.

 (514) 323-2527

ALUGA-SE

Paisagista com experiência em “pavé-
uni”, asfalto, etc. Trabalho em Laval.
Salário conforme experiência.
Contactar Antonio Cabral,

contramestre:(450) 963-3462

FÉRIAS NO ALGARVE?!
Aluga-se apartamento 3 1/2, todo
equipado, a 20 minutos da praia.
Situado em Albufeira, Algarve.

(514) 995-1444

Cherchons comptable pour bureau
de C.A. Doit avoir des très bonnes
connaissances en informatique et
s’adapter à de nouveaux
programmes aisément.

George Prenda, C.A.
(514) 232-3095

Homem, com ou sem experiência,
em “pavé-uni”, muros e pedra.
Margem sul de Montreal. Bom salário.

Carlos
(514) 231-7583

Procuramos instaladores de antenas
com experiência.

Contactar (514) 363-4379

CURSO

Aluga-se quarto. Pessoa idónea e
responsável. Mobilado ou não. Com
cabo e telefone.

Para mais informações :
(514) 586-1800

Procuramos secretária medical. Falar e escrever Inglês. A tempo inteiro,
no Hospital Notre-Dame, na secção de pesquisas (recherches). Deve ter
conhecimentos de Microsoft Office.

Enviar CV por fax: (514) 412-7622 ou por
e-mail: tanya.calisto.chum@ssss.gouv.qc.ca

Procuramos 3 jornaleiros. Bom salário,
44 horas / semana. Carro necessário.
Apresentar-se ao 1325 ch. St-Jean,
em La Prairie.

Tel: 1-877-505-3350

VENDE-SE
Apartamento T1 em Alvor, Portimão.
Casa e sítio bonitos, a 5 minutos da
praia.

(514) 729-5727

Casa na Costa da Caparica,
perto da praia Ponte da Telha.
Construção sólida – construída
há 20 anos; portas e janelas de
madeira; telhado em vigotas
(sem madeira); toda morada à
volta; 2 qtos de dormir, grande
quarto de jantar e salão, cozinha;
toda mobilada, máquina de lavar
roupa, frigorífico, fogão, água
quente; grande casa de banho
com banheira e chuveiro; árvores
de fruto,…

(514) 737-3336

5 ½ perto de Mt-Royal e Villeneuve.
Todo renovado.

Contactar José
(514) 842-9312

Um Bar, Um Terraço... Um prazer!
Sylvio Martins

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

4231, Boul. St-Laurent
Montreal Qc.  H2W 1Z4

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

Quarta-feira passada, vários colaboradores do jornal A Voz
de Portugal e do jornal O Açoriano juntaram-se para ver o jogo
Portugal  - México no bar St-Laurent Frappé, situado no 3900,
boul. St-Laurent.

Uma das principais razões que nos levou ao referido bar foi
o terraço exterior, algo difícil de encontrar no boulevard St-
Laurent.

Leonel Molerinho Paulo, Silvino Paulo e Herculano
Alexandre são os novos proprietários deste bem conhecido
bar. Com uma equipa profissional e dinâmica, pode-se ver que
o bar está entre boas mãos.

Parabéns a este bom barzinho, e desejos de muitos sucessos.
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Espremida a Laranja... que venha a Inglaterra...
Portugal está nos quartos-de-final do Campeonato do Mundo

de 2006, depois de ter derrotado a Holanda pela margem
mínima, no Franken Stadion de Nuremberga, através de um
golo de Maniche aos 23 minutos.

Para este jogo de “nervos”, Luís Filipe Scolari fez regressar
ao relvado, o mesmo onze, que tinha alinhado frente ao Irão,
enquanto que o seleccionador da equipa holandesa

surpreendeu tudo e todos ao deixar no banco de suplentes, o
avançado Ruud van Nistelrooy.

Num jogo que acabaria por ser pautado pela falta de fairplay,
foram mostrados doze cartões amarelos e quatro cartões
vermelhos, sendo que a equipa que melhor entrou em campo
foi mesmo a Holanda, que poderia ter inaugurado o marcador
nos primeiros minutos de jogo, mas a equipa das quinas
mostrou sempre muita “fibra” e aguentou muito bem a
pressão.

O golo surgiria num bom lance da equipa portuguesa, onde
Cristiano Ronaldo lançou a bola para Deco, que recebeu na
direita e depois de avançar, passou para a entrada da área onde
Pauleta assistiu Maniche. O médio português recebeu a bola,
fintou um adversário e rematou forte para o fundo da baliza,
marcando o único e decisivo golo da noite.

A partir desse momento foi sofrer e sofrer… para que o jogo
termina-se.

È importante referir, que ainda durante a primeira parte da
partida, Cristiano Ronaldo sofreu uma falta duríssima por parte
de Boulahhrouz, que deveria ter visto imediatamente o cartão
vermelho. Em consequência dessa entrada, o jovem jogador
português acabaria por ter de ser substituído por Simão
Sabrosa.

Portugal chegaria então ao intervalo, já a vencer a Holanda,
e apesar de ter estado a dominar a partida, a selecção
portuguesa acabaria por ir para o descanso com 10 homens
em campo, após expulsão do médio português: Costinha, que
cortou uma bola com a mão e consequentemente viu o segundo
cartão amarelo.

Tendo em conta este cenário, Scolari apercebeu-se que

deveria reforçar o meio campo e rendeu o avançado Pauleta
em detrimento do médio: Petit.

A partir daí, a equipa de Portugal limitou-se a segurar o
resultado e os holandeses desesperavam em busca do golo da
igualdade, que acabou por nunca surgir.

Portugal restabeleceria a igualdade numérica, quando
Boulahrouz foi expulso, depois de uma entrada dura sob Figo,
porém essa igualdade numérica não duraria muito porque
Deco seria igualmente expulso minutos depois.

Tiago entrou, então, para o lugar do capitão nacional, para
poder segurar o resultado, numa partida que parecia nunca
chegar ao fim, para todos aqueles que apoiavam a equipa de
Portugal. Felizmente as coisas não se complicaram e a equipa
das quinas junta-se agora ao leque das equipas que já
alcançaram os quartos-de-final.

Uma vitória com sabor doce!!
Independentemente de se gostar ou não do seleccionador

nacional, a verdade é que Luís Filipe Scolari tem continuado a
somar triunfos em importantes competições.

Feliz com o resultado final, “Filipão”, explicou que os
jogadores foram verdadeiros heróis, numa autêntica guerra
em campo. “Há muitos anos que não via nada parecido com
isto. Os jogadores fizeram tudo por Portugal. Temos de lhes
dar os parabéns. Um ou outro excesso, de ambas as partes,
não pode manchar uma prestação incrível”, resumiu.

De igual forma enalteceu o apoio de todos os portugueses
espalhados pelo Mundo fora, e deixou no ar a esperança de
poder alcançar um resultado histórico para Portugal. “Espero
conseguir dar a Portugal tudo o que o País me dá. Tenho de
devolver todo carinho que sempre recebi. Já estamos nos oito
melhores, o que considerávamos o objectivo mínimo, mas
agora queremos tentar fazer melhor do que o Eusébio
conseguiu em 1966. Vamos lutar de forma heróica”, afiançou
Luís Filipe Scolari.

Muita satisfação… e algumas críticas

O eleito pela FIFA, como o melhor jogador em campo, e o
responsável por ter dado à equipa das quinas, o apuramento
para os quartos-de-final do Mundial, não escondeu a sua
satisfação e alegria pelo feito alcançado. “Estamos todos de
parabéns. Jogadores, equipa técnica, todo o grupo de trabalho
e também o público que sempre nos apoiou”, começou por
dizer Maniche.

Paralelamente o médio nacional, ficou chocado e um tanto
constrangido com a arbitragem, explicando que: “só o árbitro
não dignificou o futebol. Eram escusadas as expulsões que
sucederam, não me pareceram justas. Perdemos o Costinha
e o Deco, dois grandes jogadores e amigos. Mas temos mais
jogadores que vão trabalhar para dar o seu melhor frente à
Inglaterra. Vamos dar toda a nossa dedicação, esforço e muito
trabalho para vencer”, finalizou.

Igualmente o presidente da FIFA, Joseph Blatter
reconheceu a pouca eficácia do árbitro russo Valentim Ivanov,
acabando mesmo por afirmar que Ivanov não esteve à altura
de um jogo que deveria ter sido considerado de “alto nível”.”A
arbitragem não esteve ao nível das selecções. Foi uma grande
partida, entre duas selecções diferentes que jogam futebol de
ataque. Está a ser um bom Mundial favorável, com muitas
emoções, que fazem esquecer o que de mal acontece ao
Mundo”, referiu o dirigente suíço.

Relativamente ao jogo, Blatter deu o mérito da vitória à
equipa portuguesa e aos seus jogadores. “Houve grandes
emoções, numa partida muito disputada. Há mérito de Portu-
gal, que tem melhores jogadores, teve melhor disposição
táctica e não foi beneficiado pela arbitragem. Aliás, o adversário
também não. Foi um drama, na recta final todos os adeptos
estavam ao lado de Portugal para não perder com dois a
menos. Hoje, definitivamente, não foi o dia do fair-play, mas no
final da partida os jogadores entendem-se”, concluiu o
presidente da FIFA.

Agora resta esperar pelo próximo sábado, quando Portugal
defrontar a Inglaterra, num jogo que será certamente e mais
uma vez recheado de emoções fortes.

Portugal em festa
A vitória não foi fácil… foram muitos os que roeram as unhas,

que saltaram e gritaram de emoção durante o jogo, mas com
a vitória frente à Holanda, e mal o árbitro russo apitou para o
final da partida, foram milhares os portugueses que saíram à
rua para festejar mais uma vitória da equipa das quinas.

Mas como é óbvio a festa não foi apenas feita em Portugal,
mas sobretudo por todos os emigrantes que vivem, ainda que
longe fisicamente, mas de bem perto emocio-nalmente
através do amor a um país e a uma bandeira, todas estas
pequenas vitórias da equipa das quinas.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Gilberto
Madaíl, mostrou-se feliz com o triunfo desta noite da Selecção

Nacional sobre a Holanda, dizendo que estão todos unidos em
prol de um só objectivo “ver o sucesso da selecção nacional”.

“Foi uma vitória histórica de todos os portugueses, como
disse o senhor Presi-dente da República, que me telefonou há
momentos. Foi uma vitória de grande querer, de grande
sacrifício, em que Portugal demons-trou o seu valor”, afirmou
Madaíl.

De todos os festejos, é apenas de lamentar um incidente,
ocorrido no Marquês de Pom-bal, em Lisboa, onde um jovem
caiu na estátua do Marquês de Pombal, quando tentava subi-
la, sobre uma rapariga e ficaram feridos, ele com maior
gravidade.

Apesar deste incidente, a festa não ficou assombrada… e
estendeu-se por todos os cantos do Mundo… porque afinal
todos estão orgulhosos das exibições nacionais e já começam
a sonhar com voos mais altos e com novas conquistas…
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Seleccionador da Suíça já
pensa no Europeu Não escon-
dendo a desilusão pela eliminação
nas grandes penalidades, Kobi Kuhn,
responsável técnico da selecção da
Suíça, diz estar já a pensar no Europeu
de 2008, a realizar no seu país e na
Áustria.

Cristiano Ronaldo anunciado
como trunfo eleitoral no Real
Madrid Segundo noticia  o canal
televisivo espanhol Antena 3,
Cristiano Ronaldo chegou a acordo
com um dos candidatos à presidência
do Real Madrid para ser jogador do
clube nas próximas quatro épocas.

Guus Hiddink diz que o
árbitro espanhol se equivo-
cou Guus Hiddink, seleccionador da
Austrália, responsabiliza o árbitro
espanhol Luis Medina Cantaleja na
derrota  sofrida pela sua equipa
perante a Itália por 1-0. Lembre-se
que o espanhol ordenou a marcação
de um penaltie já em período de
descontos.

Emoção do Portugal-Holan-
da vitima português de
Amarante Um adepto português
morreu domingo à noite em Amarante
depois de terminado o jogo Portugal-
Holanda, alegadamente vítima de
ataque cardíaco, informou fonte  dos
bombeiros locais

Para Roberto Carlos final
será entre Brasil e Alemanha
(ou Argentina)  Roberto Carlos
acredita que a final deste Campeonato
Mundial de Futebol vai ter como
finalistas Brasil e Alemanha ou então
a Argentina. «A final será disputada
pelo Brasil contra os alemães ou
argentinos», afirma o lateral esquerdo
brasileiro em entrevista publicada por
uma agência alemã

«Inglaterra terá de jogar
muito bem» (Joe Cole) Joe
Cole considera que a selecção inglesa
terá de jogar «muito bem» para levar
a melhor sobre Portugal, no jogo dos
quartos-de-final do Mundial-2006, que
se disputa no próximo sábado, a
partir das 11 horas, em Gelsenkirchen

Presidente da FIFA
“amarelou” árbitro russo

Joseph Blatter, presidente da FIFA, assistiu emocionado ao
Portugal-Holanda e retirou algumas ilações sobre o árbitro
russo Valentin Ivanov, a quem mostrou “um cartão amarelo”.
De acordo com o responsável máximo do futebol mundial, um
jogo com “as fortes emoções” , “precisava de um árbitro que
soubesse o estava a fazer”. Isto porque no entender de Blatter,
Valentin Ivanov “não foi consistente”, considerando que “foi
um jogo sem fair-play, dirigido por um árbitro que não esteve
ao nível das duas equipas, que praticaram um futebol de
ataque”.  Portugal tem bons jogadores e demonstrou melhor
disposição táctica. Foi um drama até ao final. Esta vitória é
muito boa para o futebol português, basta lembrar que há dois
anos foi número dois da Europa”.

Porque não
chegar à final?

Pauleta uma das referên-
cias da Selecção,  o açoriano a
ensaiar uma viagem até Ber-
lim, palco da final do Mundial.
«E porque não ir até ao fim?
Jogar com a Holanda em infe-
rioridade numérica durante
parte importante do encon-
tro e vencer não está ao alcan-
ce de todas as equipas. Esta-
mos preparados para os
grandes momentos», avisa
Pauleta, ainda ressentido
com «a pequena parcela de
gente que não valoriza» a

Selecção. «São três ou quatro
pessoas, eu sei, mas agora
espero que se calem até ao
fim da nossa campanha», pe-
diu o atacante, que desvalo-
rizou a ausência de Deco e
Costinha para o jogo com a
Inglaterra: «Perdemos dois
bons jogadores, mas temos
outras opções que vão dar
conta do recado e vão ajudar
Portugal a chegar às meias-
finais. De uma coisa podem
os portugueses estar certos:
se eventualmente perder-
mos nunca será por falta de
união, de vontade ou de cren-
ça desta grupo. Estamos mui-
to unidos e sentimos apoio
dos portugueses.»

Chegámos aos quartos-de-final
Maria Calisto

Pela primeira vez depois de quarenta anos, Portugal acede
aos quartos-de-final, onde vai afrontar os ingleses e David
Beckham. Depois de uma vitória muito bem merecida, Portu-
gal conseguiu vencer, com um magnífico golo de Maniche.

Pois, este jogo foi um dos mais intensos da taça 2006, com
16 cartões amarelos e quatro vermelhos, o que faz que no
próximo jogo de Portugal, Deco e Costinha, após expulsão, não
poderão jogar.

Cristiano Ronaldo? Ainda
não sabemos definitivamente
se ele poderá jogar sábado, 1
de Julho, depois de tantos
maltratos. O árbitro russo
Valentin Ivanov foi de mais;
quando devia dar cartões, não
dava, - ou senão só tinha as
mãos nos cartões. Imagine os
outros jogos, as equipas de-
vem ter medo de ter este ár-
bitro tão incompetente.

Esperamos voltar a ver o Cristiano Ronaldo no próximo jogo
e que desta vez, seja um jogo de professionais, sem sofri-
mentos. Será que foi um jogo de vingança da parte dos
holandeses, por causa do Euro 2004? Cada jogo de Portugal,
será agora, 90 minutos de angústia; um jogo perdido e
regressarão para Portugal, o que quer dizer Adeus taça.

Portugal ainda pode ser campeão – quase foi no Euro 2004,
porque não no Mundial 2006!? É tempo de conquistar a taça.
Não podemos negar que Portugal é uma equipa que ultra-
passou muito e que nos deu jogos maravilhosos, que, mesmo
sofrendo, não perdem a esperança.

Mais uma vez na rua Rachel, foi festa depois da vitória de
Portugal, apitos de carros, bandeiras no ar, camisolas, … Todas
as maneiras são boas para mostrar as nossas cores.

Os cartões amarelos deste jogo de domingo foram: Maniche,
Petit, Figo, Ricardo e Nuno Valente. Os vermelhos, que não
poderão jogar sábado: Deco (73- 78) e Costinha (31-46)

Não percam o próximo jogo de Portugal, sábado, dia 1 de
JULHO, pelas 11h, quando vamos afrontar Beckham e os
ingleses.  FORÇA PORTUGAL, já falta pouco.

O festival de teatro  já cá canta
Até aqui Portugal ainda não tinha jogado no belo estilo CTT

(Confusão, Traulitada e Teimosia) em que é campeão mundial.
É uma arma secreta e convém não abusar dela.Mas a Holanda,
coadjuvada por um árbitro tempestuosamente desequilibrado
que parecia fugido das páginas de Dostoievski, provocou os
mestres e recebeu a lição que mereceu. A rapaziada holan-
desa, como tinha faltado às aulas de futebol, tentou compensar
a falta de habilidade com os movimentos aprendidos nas aulas
de mergulho.Bastava tirarem-lhes a bola para eles atirarem-se
acrobaticamente como se de uma prancha olímpica. Infeliz-
mente o pobre árbitro, um personagem torturado que se
convenceu estar a assistir a uma recriação do inferno, deixou-
se convencer por três ou sete mergulhos e prejudicou os
portugueses. Estes, obviamente, sentiram-se insultados
porque os mergulhos dos holandeses eram de um
amadorismo ridículo, faltando-se a verosimilhança do
verdadeiro profissional de futebol, obrigatoriamente latino,
que sabe o que é o teatro e fazê-lo como deve ser. E, de facto,
aquilo não podia ficar assim. Quando os holandeses,
estimulados pela reacção aflita do pobre árbitro, decidiram
reforçar o programa de fitas com um pequeno festival de
porrada, o capitão Figo viu-se obrigado a decretar oficialmente
o estilo CTT. Esta vitória foi por isso dupla ou triplamente
merecida. A violência e a batota da Holanda foram chocantes
e inesperadas. Transformaram o jogo numa ópera bufa.
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G.P. Do Canadá E... Vitória De Fernando Alonso
Mas que semana! Montreal mais uma vez

recebeu de braços abertos este fabuloso circo
da Fórmula 1 e a Ilha Notre-Dame foi real-
mente pequena para albergar tanta e tanta
gente, oriundos dos quatro pontos do globo.
Mas, com uma equipa verdadeiramente
dinâmica e competente, Normand Legault,
Presidente deste Grande Prémio do Canadá,
uma vez mais provou que o “nosso” Grande
Prémio é sem dúvida alguma um dos maio-

res, senão o maior, do calendário da Fórmula
1. Trezentas e tal mil pessoas durante os três
dias de competição; são números verdadei-
ramente impressionantes e comprovativos
do interesse que o público dedica a este
magnífico desporto do mundo automóvel.
Parabéns a Normand Legault e à sua exce-
lente equipa.

Para nós, caro leitor, tudo começou no
princípio da semana ao assistirmos à confe-
rência de imprensa de Jacques Villeneuve, o
qual, em duas palavras, nos disse que o seu
futuro na F1, e isto no que respeita desde já
ao ano 2007, de nada está decidido, dando-nos
a entender que as negociações estão a
decorrer lentamente, mas que efectivamente
todos os pontos fundamentais estão em mesa
para serem tratados. Esperemos pela decisão

do Sr. Mario Theissen…
Depois seria o nosso primeiro encontro

com Tiago Monteiro, ele que estava radiante
por voltar a Montreal, dizendo mesmo que
esta é uma das cidades mais apreciadas por
ele, embora o circuito não seja o mais dese-
jado. Fomos visitar o quartel geral da MID-
LAND-F1, na presença de Ron Fine, chefe de
comunicação da equipa, onde nos foi oferecido
uma visita guiada às mesmas instalações.
Impressionante, não hajam dúvidas! De tão
limpa e asseada, esta garagem mais se parecia
a um bloco operatório de um bom Hospital.
Mas o melhor estava para vir!... Ouvir o roncar
destas magníficas obras de arte, esteti-
camente desenhadas à mais fina perfeição do
aerodinamismo. E que barulho!... De tão
agradável é que a nossa tensão arterial aumen-
tava a cada aceleração destes potentes V8!

Entretanto, Tiago Monteiro faz a sua inscri-
ção no muro BIENVENUE AU QUÉBEC!

Perdendo o controlo do seu M16, o piloto

Força Portugal no Mundial

Tinha pouco mais de um ano de vida quan-
do Portugal vibrou no Mundial de futebol da
Inglaterra 1966.

Com a guerra do ultramar e a viver repri-
mido pela ditadura, o povo Português poucas
razões tinha para poder festejar; uma delas
era o sucesso da selecção de então, com a
revelação daquele que viria a ser o melhor
jogador até hoje, e melhor goleador da
selecção até há poucos meses, Eusébio.
Quarenta anos de-
pois, Portugal con-
segue chegar aos
quartos de final do
maior aconteci-
mento mundial.

Hoje, Portugal é
conhecido em
todo o mundo pe-
lo empenho da sua
equipa de futebol.
Ao contrário de
1966, Portugal é
hoje um país livre
e democrático.

Portugal é um
país unido em volta da sua bandeira, vibra com
a vitória da sua selecção e chora com o
sofrimento dos seus jogadores. A selecção
portuguesa consegui unir famílias, comu-
nidades e gerações, a auto-estima dos lusi-
tanos subiu com o sucesso da sua equipa. Até
muitos outros povos hoje gostariam de viver
aquilo que os portugueses têm vivido nos
últimos dias: vestir as cores da sua selecção
e erguer a bandeira da sua nação. A minha
homenagem vai para o treinador, Luís Filipe
Scolari, por tudo o que tem feito pela nossa

A minha homenagem a Scolari!
Mário Carvalho

nação; as minhas filhas, à imagem de muitos
outros nascidos fora de Portugal, orgulham-
se de Portugal, andam nas ruas vestidas a
rigor e gritando o nome de Portugal. Scolari
tem vencido a crítica, destrutiva, maldosa e
mal agradecida.

Filipão disse aos portugueses para serem
orgulhosos do seu país, pediu aos portu-
gueses para apoiaram os seus jogadores nos
momentos mais difíceis da sua carreira, e que

fossem pacientes.
Não se esqueçam
que são seres hu-
manos. Fez da e-
quipa portuguesa
uma família, cada
um conhece o seu
papel e a sua im-
portância no gru-
po de trabalho, mos-
trou que mais vale
uma equipa unida
na amizade e tra-
balho do que uma
equipa de vede-
tas, cheia de vai-

dade e arrogância.
Muitos disseram que Maniche não deveria

ir à Selecção, e agora, dois golos muito
importantes. Portugal 1 - Holanda 0, golo de
Maniche e Portugal nos quartos de final.
Portugal teria muito a beneficiar em ter como
primeiro-ministro um homem que sabe
ganhar e unir Portugal à volta da sua bandeira.

Aquele que já venceu na vida mais do
que o Luís Felipe Scolari e que nunca
errou seja o primeiro a criticar o seu
trabalho.
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português bateu com pouca violência contra o
famoso muro que já tem as assinaturas de
J.Villeneuve,Fernando Alonso,Ayrton Sena
,Michael Schumacher e muitos outros. Fo-
mos visitar Tiago, e qual o nosso espanto
quando o vimos com o pescoço de lado, ele
que acabava de rodar apenas a três décimas
do melhor tempo… Evidentemente que
ficámos surpreendidos. “Isto nada tem a ver
com o meu acidente; o que se passou foi o
seguinte: ao passar a curva 3,4 e a 6 e 7, temos
que subir ao corretor. Ao fazê-lo, o meu carro
bateu tão forte que o meu pescoço balançou
violentamente de um lado ao outro, o que me
resultou uma ruptura de ligamentos. Depois
de ter sido assistido pelo meu médico, o qual
me deu uma injecção de cortisona, vou agora
ver o meu fisioterapeuta para fazermos uma
massagem. Espero não ficar de fora nesta
prova, ela que tem tantos portugueses a me
apoiarem”, disse-nos Tiago a tremer de
dores… Quanto a nós, só esperávamos que
não falhasse a partida.

Domingo, dia da verdade. Com uma tempe-
ratura na pista na ordem dos 42 ºC e cerca de
trinta no ambiente, eis pois as dificuldades que
estes homens e estas máquinas tiveram que
enfrentar durante as setenta voltas de
4,361Km que compõe este GRANDE
PRÉMIO do CANADÁ. Fernando Alonso da
Renault, mais uma vez, dominou a corrida de
ponta a ponta, somando assim em quatro
vitórias seguidas e em quinze presenças
consecutivas no pódio. Fernando Alonso
terminou tranquilíssimo à frente de Michael
Schumacher ‘Ferrari’, segundo qualificado na
prova depois de este ter beneficiado de um
erro de Kimi Raikkonen ’McLaren’ na entrada
da curva “l’épingle”. Giancarlo Fisichella, Filipe
Massa, Jarno Trulli, Nick Heidfeld e David
Coulthard seriam os restantes pilotos a
terminar a corrida nos pontos.

Incrível mas é verdade!... A má sorte de

Jacques Villeneuve a correr em casa continua!
E domingo, mais uma vez, quando o piloto
quebequense rodava entre os primeiros,
depois de ter subido um dos corretores da
pista, para se preparar a ultrapassar Ralf
Schumacher “Toyota” (que era menos rápido
em pista) viu o seu monolugar lhe fugir de
frente, não conseguindo de forma alguma
evitar o muro. Falámos a Jacques depois do
acidente, o qual nos confiou “Foi realmente
como se eu estivesse a conduzir no gelo!... O
carro escorregou na borracha mole deixada
pelos carros na pista e não tive outra
alternativa… Foi pena, pois estávamos
bastante competitivos”, dizia evidentemente
entristecido Jacques Villheneuve.

Mas a corrida, essa, foi marcada por vários
acidentes, sendo o primeiro Nico Rosberg da
Williams, ele que se viu beijado por Juan Pablo
Montoya da McLaren e que originou o aban-
dono do recruta da F1, e a primeira entrada do
carro de segurança em pista. O presidente da
McLaren, Martin Whitmarsh, culpabilizou
Juan Pablo Montoya, chegando mesmo a
dizer: “Ele quer andar o melhor possível para
conseguir o melhor cockpit para o próximo ano,
forçando-o no entanto a cometer certos erros”.

Tiago Monteiro também foi vítima de um
acidente logo nas primeiras voltas e este con-
tra o seu companheiro de equipa, o qual logo
no final da corrida se prestou a pedir desculpas
não somente a Albers mas a toda a equipa
Midland. “Antes de mais, quero pedir desculpas
a toda a minha equipa. Eu passei pela parte
suja da pista e quando travei as rodas
dianteiras, perdi por completo o controlo do
carro e não pude evitar a batida contra o meu
companheiro de equipa. Fiquei muito irritado
comigo mesmo e sinto muito por isso. Embora
os nossos pneus de borracha macia não fossem
os ideais para estas condições de pista, ainda
fizemos uma nova estratégia bastante
arriscada mas que nos permitiu terminar a

Classificação Final Deste
Grande Prémio Do Canadá
Fernando Alonso, Renault
2. Michael Schumacher, Ferrari
3. Kimi Raikkonen, McLaren-Mercedes
4. Giancarlo Fisichella , Renault
5. Felipe Massa, Ferrari
6. Jarno Trulli, Toyota
14. Tiago Monteiro, MF1-Toyota

corrida” dizia triste, como se deve calcular, o
simpático Tiago Monteiro, ele que espera, e
nós que lhe desejamos melhor sorte na
próxima semana em Indianapolis, pista aonde
alcançou o seu único pódio. Impecável, difícil,
porém recompensadora, foram estas as
palavras de David Coulthard da Red Bull, ele
que, depois de ao último momento ter sido
obrigado a trocar de motor, se viu obrigado a
partir da última posição da grelha mas que,
graças ao seu engenheiro Mark Hutcheson,

que o ia informando do desenrolar dos acon-
tecimentos em pista, terminaria na oitava
posição e nos pontos. Bravo, David. Dos vinte
e dois carros em pista, sete não completaram
a prova.

Muito, mas muito mais, haveria para escre-
ver sobre este Grande Prémio, mas por falta
de espaço prometemos aos nossos fieis

leitores do jornal A VOZ de PORTUGAL e
amantes incontestáveis da F1 de fazer um
rescaldo do que foi o Grande Prémio do
Canadá 2006. Próximo encontro a 2 de Julho,
no Grande Prémio dos Estados Unidos, em
Indianapolis. Ate lá, sejam prudente nas
estradas.
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