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OS NÚMEROS,
ESSES TIRANOS…
Benjamim da Silva
Ainda não nascemos e, ainda no
ventre materno, já os números
nos envolvem. Os pais muito atentos lá vão contando os dias, as
semanas, os meses que faltam
para vermos a luz do dia. Ao nascer somos logo meticulosamente
pesados e medidos. Nunca mais
pára o império dos números:
assiduamente o crescimento da
criança é verificado: já pesa tanto,
já tem tanto de altura. Se chora, lá
vem a medição da temperatura.
Quando entra na escola, é um
nunca mais acabar dos números:
os preços do material escolar, do
uniforme, das propinas, enfim das
dominadoras notas. Acabado o
curso com tantos valores, seguese o emprego em que ganha “uma
pipa de massa”. Em cada aniversário lá vem o número que cresce,
cresce, e nos surpreende em
proporção aos achaques que nos
vão aparecendo… Mas que tristeza então! Testes e exames médicos repletos de índices, percentagens – geralmente duas folhas
cheiinhas deles, os números…
Entretanto, como se estes números intimamente ligados à
nossa vida pessoal já não fossem
mais que suficientes, somos alvo
constante do metralhar insensível
dos percentagens, dos juros dos
Cont. na pág. 2
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Patrão, preciso de um aumento!!!
Isto é a frase que todos vão dever dizer dentro de
pouco tempo. Em um ano, o preço da gasolina
aumentou de mais ou menos 25¢. Isto é demais para
o povo, que está sempre no meio de isto tudo. Em
menos de um mês, o preço aumentou de mais de
14¢. Quando será que isto vai parar, poderá aumentar ainda mais, segundo os “profissionais” da
gasolina, que estão a dizer que vai chegar a 128¢ o
litro.
Não compreendemos porquê devemos aceitar.
Não ouvimos nada da parte dos consumidores contra este aumento. Uma coisa positiva é que várias
pessoas que têm um camião o estão a vender para
comprar um carro a comsumo de gasolina mínimo.
Ontem vimos na televisão que um Hummer gasta
18$ de gasolina por 100km e que o pequenino carro
Smart gasta 8.20$ por 100km. Vale a pena trocar de
carro... A companhia com o maior lucro no planeta
em 2004 foi Exxon Móbil (Esso, Mobil, Exxon Mobil)
com mais de US $270 biliões de vendas e US $25
biliões em lucros, e que já tinham US $15 biliões em
lucros depois da primeira metade de 2005. Quanto

Pampilhosa da Serra arde
há quatro dias consecutivos
O fogo que arde desde sábado no concelho de Pampilhosa da Serra está
longe de estar circunscrito, levando as autoridades locais a ponderar pedir
a activação do Plano Especial de Emergência Distrital. No país, às 13:00, sete
fogos encontravam-se por circunscrever. No concelho de Pampilhosa da
Serra, o fogo que começou no sábado está longe de estar circunscrito,
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a ela, a companhia Royal Dutch/Shell Group teve
mais de US $18 biliões em lucros em 2004 (Fonte:
Fortune Global 500).
Podemos dizer que eles são muito pobrezinhos e
que o governo, com as suas taxas, faz aumentar de
muito o preço da gasolina e que estas companhias
não fazem dinheiro...! Isto é uma realidade muito
triste para o nosso povo, que deve aceitar isto e calarse.
Empregado: Patrão, preciso de um aumento!
Patrão: Porqué?
E.: A vida está cara, a gasolina, a electricidade,...
custam muito. Tudo está a aumentar, mas o meu
salário não muda.
P.: Eu sei que a vida está cara, mas deves mudar o
teu estilo de vida, e não é um aumento que vai
arranjar tudo.
E.: Sim, mas um aumento de salário vai ajudarme a enfrentar a vida e viver bem.
P.: Usa o autocarro e gasta menos electricidade,
assim não vais precisar de um aumento...

Avião colombiano
despenha-se na Venezuela
Um avião de uma companhia colombiana
despenhou-se, esta terça-feira na fronteira entre
a Colômbia e Venezuela, tendo os 153 passageiros e os oito membros da tripulação a bordo
perdido a vida. As autoridades colombianas que
se deslocaram ao local do acidente confirmaram
a não existência de sobreviventes, uma informação entretanto confirmada pela Direcçãogeral da Aviação francesa (DGAC). Segundo as
autoridades venezuelas, a maioria dos passageiros que estava no interior da
aeronave eram franceses. Esta informação foi rectificada pela DGAC que
indicou que todos os passageiros eram de franceses originários da ilha de
Martinica. O acidente deu-se às 3:30 locais (8:30 em Lisboa) numa zona
montanhosa do oeste da Venezuela, indicou o ministro venezuelano do Interior Jesse Chacon à televisão nacional do país. As autoridades civis
colombianas indicaram que o aparelho acidentada era um MD-82
pertencente à companhia West Caribbean e que fazia um voo entre
Tocumen, no Panamá e a ilha de Martinica.
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Manchetes
OS NÚMEROS, ESSES TIRANOS…
Cont da pág. 1
preços, das sondagens, dos índices, das estatísticas,… e, o que é
pior, das suas equívocas interpretações! A propósito, relembremos
o inquérito feito em determinada localidade sobre o consumo de
pão por habitante: resultou que a média era de meio pão por
habitante. Os esquerdistas aproveitaram o resultado estatístico
para salientar a disparidade entre a população: os ricos (metade
dos habitantes) comiam um pão inteiro e os pobres (a outra
metade dos habitantes) não comiam pão nenhum!
Deste clássico exemplo de diferença de interpretação de um
mesmo número, podíamos passar à manipulação interpretativa de
cada político aquando de uma sondagem. Aos malabarismos
verbais que expressam tentando explicar os resultados, bem
podemos aplicar o nosso dizer “cada um puna a brasa à sua
maneira”.
Da grande confusão à volta de um número, passemos a não
menor complicação que ocasiona a ausência de números.
Aqui há uns anos tive ocasião de publicar um artigo intitulado
“Não basta ser honesto… é preciso provar que se é honesto”. Desse
artigo transcrevo algumas linhas:
“Criticar por criticar é destruir; criticar e apresentar soluções é
construir. Dentre deste princípio queremos sugerir que as
instituições (ou comissões) sigam os conselhos do velho professor:
tudo bem documentado, quer o que se recebe quer o que se paga.
É necessário pôr o preto no branco e divulgá-lo. Enviar a cada um
dos sócios ou outros interessados (conforme o carácter da
instituição) um pequeno relatório das actividades acompanhado
de um balancete. Melhor seria publicar os mesmos nos jornais da
nossa comunidade e, ao dar-lhe assim mais ampla divulgação,
cortar simplesmente o mal pela raiz, não dando azo a que ervas
daninhas cresçam no campo da ignorância”?
Não basta apregoar honestidade, sem se apresentar as provas
dela!
Se desde os princípios da nossa vida até ao seu fim (Quantos
anos tinha? – logo perguntam) os números nos rodeiam, nos
dominam, nos tiranizam… apresentemo-los obrigatoriamente e
interpretemo-los não só com inteligência mas também com
honestidade! Inteligência e honestidade são as únicas efectivas
armas que levam de vencida qualquer forma de tirania – mesmo
a dos números…

‘Comércio’ fecha,
‘Capital’ aguarda milagre
Cont. da pág.1
As últimas edições de A Capital e de O Comércio do Porto
que sairam ontem . O Sindicato
dos Jornalistas está a tentar
travar o despedimento de 150
jornalistas que trabalham nos
jornais detido pela empresa
Prensa Ibérica
O mais antigo jornal do Continente, O Comércio do Porto, e
A Capital, chegam amanhã pela
última vez às mãos dos leitores.
Apesar dos bons sinais das
conversações dos últimos dias
com eventuais interessados na
compra dos títulos, o grupo
espanhol Prensa Ibérica não
recebeu qualquer proposta de
compra e decidiu-se, esta sextafeira, pela «suspensão» dos
mesmos o que, na verdade,
equivale ao fecho dos jornais,
com o consequente despedimento de todos os funcionários.
No entanto, no caso do matutino lisboeta, há ainda uma
ténue esperança de salvação. A
redacção recebeu «com surpresa» a decisão de suspender
a publicação do título, numa
altura em que era dada como
provável a compra do jornal por
quadros da própria empresa ou
um investidor estrangeiro. O
que, pelos vistos, se mantém.
Na verdade, Pedro Xavier Pereira, representante em Portugal da empresa de capital de
risco LP-Brothers garantiu que
será apresentada à Prensa
Ibérica uma proposta de compra do título. A LP-Brothers
actua neste eventual negócio
em nome de um grupo de investidores internacional mantido, até agora, em segredo.
Porém, enquanto nada fica
formalizado, A Capital sairá
amanhã com uma edição especial como se fosse a última.
Entretanto, de acordo com
informações recolhidas pela
Visão-on-line , admite-se como
possível que esta suspensão dos
dois títulos seja também uma
forma de, através dos despedimentos, tornar os dois jornais
mais apetecíveis para eventuais
interessados, os quais pretenderão adquirir os jornais apenas no osso, ou seja, sem herdar encargos laborais antigos.
No conjunto, são mais de 140
pessoas que podem perder os
seus postos de trabalho.
Lágrimas n’ O Comércio
N´O Comércio do Porto, a
decisão foi comunicada ao iní-

cio da tarde aos trabalhadores,
tendo motivado um choro quase colectivo na redacção, onde,
inclusive, existem vários casais
de jornalistas. Rogério Gomes,
director do jornal, lamentou a
decisão, reconhecendo que os
objectivos propostos não foram
atingidos. A empresa proprietária do jornal justifica a decisão com «o não aumento visível
das vendas e a quebra nas
receitas publicitárias». Neste
momento, segundo os seus
responsáveis, a empresa tinha
um prejuízo diário superior a
seis mil euros, «o que significa,
nos últimos três anos, um prejuízo global superior a seis
milhões de euros».
A empresa promete, a partir
de segunda-feira, reunir-se
individualmente com cada um
dos trabalhadores para discutir
as indemnizações. «Este momento é muito duro para todos,
mas é preferível assumi-lo num
momento em que possamos
cumprir todas as obrigações,
permitindo ao jornal, uma vez
inevitável o desfecho, que
encerre com a mesma dignidade com que se publicou durante 151 anos», disse António
Matos, em nome da gerência.
Susana Ribeiro, delegada
sindical e também membro do
Conselho de Redacção do matutino portuense, disse à Visãoon-line ter sido dada a garantia
de que, mesmo os trabalhadores que se encontram na
situação de «falsos recibos verdes» seriam tratados como
sendo do quadro da empresa.
De resto, diz, «mantemos a
esperança na viabilização deste
projecto e não desistiremos de
lutar para que todos os nossos
direitos fiquem salvaguardados». Susana Ribeiro refere
ainda não terem sido explicadas à redacção as razões
pelas quais falharam os contactos mantidos com eventuais
interessados na compra do
título.
Depoimento de Rui Rio cai
mal na redacção
Os jornalistas d´O Comércio
receberam, entretanto, com
desagrado o depoimento do
presidente da Câmara do Porto
a propósito da situação do jornal.
Em nota oficial, Rui Rio não
ignora o facto de se tratar de
uma publicação centenária «e
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um dos títulos mais prestigiados da Invicta com o qual
tive, noutros tempos, a honra
de colaborar, pelo que me
entristece a actual situação».
Porém, acrescenta: «As opções editoriais seguidas com
uma forte partidarização e alguma tendência para o sensacionalismo no noticiário político
nunca se me afigurou o caminho correcto para defender
este emblemático título da
Invicta, que tanto precisa de
um “Comércio” com a força e o
prestígio que este teve no passado». Esta passagem do depoimento de Rui Rio deverá merecer uma resposta na última
edição do jornal, amanhã, na
qual serão incluídas declarações de figuras e personalidades de todo o País sobre o
fecho do diário, para além de
um destaque de várias páginas
sobre o mesmo assunto.
Por seu lado, o presidente da
Câmara de Gaia exortou a
Junta Metropolitana do Porto a
estudar uma solução que garanta a sobrevivência do jornal.
Luís Filipe Menezes desafiou
Valentim Loureiro, presidente
da JM, a promover «nos próximos dias» uma reunião extraordinária daquele órgão para
discutir o assunto. «É incrível
como os agentes políticos e o
tecido empresarial do Norte
deixam morrer o jornal mais
antigo do Continente», disse.
SJ critica espanhóis
Alfredo Maia, presidente do
Sindicato dos Jornalistas – que
se emocionou durante uma
conversa com a redacção d´O
Comércio – declarou total solidariedade e apoio aos jornalistas dos dois diários, exortando-os igualmente a lutar
pelos seus direitos até às últimas consequências.
Em comunicado, o SJ lamenta que a Prensa Ibérica
abandone o navio «com tempestade em alto mar», demitindo-se «da sua obrigação de
os levar a bom porto». O SJ
acusa o grupo espanhol de
silenciar «dois jornais que representam oportunidades irrepetíveis de diversidade informativa» e de abandonar duas
redacções «cuja coragem, dedicação e profissionalismo representam um inestimável capital». A atitude da Prensa Ibérica , lê-se, é «irresponsável» e
«não honra o Grupo nem inspira
confiança».
O SJ vai levar o tema a todas
as instâncias nacionais e internacionais possíveis, incluindo a
generalidade dos sindicatos de
jornalistas das comunidades
autónomas de Espanha.
A redacção do matutino lisboeta recebeu «com surpresa»
a decisão de suspender a publicação do título, numa altura
em que era dada como prováFoto-Getty
vel a compra do jornal
por quadros da própria empresa ou um
investidor estrangeiro.
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Revista de imprensa
Itália confirma «risco elevado» de Jovem testemunha diz ter sido raptado Cardeal Saraiva Martins
TSF
atentados e expulsa 701 islâmicos
honrado por vir à Madeira
As autoridades italianas afirmaram
segunda-feira que o país apresenta um «risco
elevado» de sofrer um ataque terrorista em
grande escala e anunciaram a expulsão de 701
imigrantes islâmicos em situação ilegal.
Estas informações foram apresentadas no final
de uma reunião da Comissão Nacional para a Segurança, presidida
pelo ministro do Interior italiano, Giuseppe Pisanu, e a que
assistiram responsáveis governamentais, comandos dos diferentes
corpos policiais e representantes dos serviços secretos civil e
militar. Num comunicado final, a Comissão reitera o receio de um
grande atentado terrorista em território italiano, reavivado na
sequência dos recentes atentados em Londres e em Charm elCheikh (Egipto). Essa ameaça terrorista é de «matriz islâmica»,
segundo a Comissão, que decidiu, no âmbito de uma reavaliação
das medidas de segurança e controlo aprovadas em Julho pelo
Parlamento, «apertar» o controlo sobre as pessoas ligadas aos
locais frequentados por imigrantes islâmicos, como lojas de
telecomunicações, centros de comida árabe e agências de envio
de dinheiro para o estrangeiro.

Pampilhosa da Serra arde
há quatro dias consecutivos
Cont. da pág. 1
levando as autoridades locais e regionais a ponderar a activação
do Plano Especial de Emergência Distrital. O incêndio tem duas
frentes activas e já levou à activação do Plano Municipal de
Emergência. No terreno a combater as chamas estão 374
bombeiros, apoiados por 108 veículos e uma aeronave.
No distrito de Bragança, as chamas atingiam o lugar de Mogo
de Malta, concelho de Carrazeda de Ansiães, estando a ser
combatidas por 32 bombeiros, apoiados por nove veículos e uma
aeronave. No Porto, no lugar de Meixomil, concelho de Santo
Tirso, as chamas são combatidas por 17 bombeiros apoiados por
5 viaturas. Em Viana do Castelo, na localidade de Lugar de S.
Mamede, 41 bombeiros combatiam as chamas apoiados por 11
veiculos. Em Vila Real, no lugar de Relva, o fogo está a ser
combatido por 15 bombeiros, com o apoio de 3 viaturas e 1 meio
aéreo. Em Viseu, concelho de Vouzela, o incêndio na localidade
de Carvalhal de Vermilhas está a ser combatido por 72 bombeiros,
apoiados por 18 viaturas e 2 meios aéreos.

Caça F-18 despenha-se no Canadá
Um caça F-18 do Exército canadiano despenhou-se esta
terça-feira na região de Saguenay (no norte do Quebec), mas
o piloto conseguiu ejectar-se antes da queda, indicou um portavoz militar canadiano.

Uma das testemunhas do processo Casa Pia terá sido raptada e
colocada num porta-bagagens durante dois dias.
A provedora da instituição Catalina Pestana diz estar
extremamente preocupada com o sequestro deste jovem de 19
anos. Uma jovem testemunha do processo Casa Pia diz ter sido
sequestrada durante vários dias no porta-bagagens do automóvel,
noticia esta quarta-feira a imprensa. Segundo o «Público», o jovem
de 19 anos que foi encontrado na terça-feira de manhã por uma
mulher no Feijó a quem terá dito de imediato que foi raptado e que
era uma das vítima de pedofilia da Casa Pia. Ainda de acordo com
este diário, que citou uma fonte policial, os médicos que assistiram
o jovem no Hospital Garcia da Orta acham que é provável que este
tenha de facto sido colocado num porta-bagagens, dadas as
mazelas que apresenta. O «Público» acrescenta ainda que este
jovem, que não estará sob protecção policial, uma vez que esta não
foi pedida, «terá sido alvo de outras agressões e molestações
sexuais há quatro meses» que estarão já a ser investigadas. Já
segundo o «Correio da Manhã», este jovem terá acusado Herman
José e Carlos Silvino de o terem abusado sexualmente. Em
declarações à TSF, a provedora da Casa Pia diz ter um «sentimento
de enorme preocupação» com este caso, apesar de nada ter a ver
a com ele.«Todas as autoridades competentes foram por nós
informadas quando ele desapareceu na sexta-feira», indicou
Catalina Pestena à TSF . A provedora disse ainda que apesar de
o jovem já não se encontrar à guarda da Casa Pia há dois anos, a
instituição continua atenta a estes casos. «A Casa Pia sente-se
responsável pelos ex-alunos que não soube proteger
convenientemente», acrescentou Catalina Pestana, que revelou
que o jovem lhe parecia estar «profundamente abatido» depois do
rapto.

PCP vai propor
comissão de avaliação mensal
A reunião da comissão de Assuntos Constitucionais e da subcomissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas decorre
quinta-feira e conta com a presença dos ministros da
Administração Interna, António Costa, e da Agricultura, Jaime
Silva. O dirigente do PCP Agostinho Lopes adiantou à TSF que irá
questionar o Governo «em primeiro lugar sobre quais as medidas
para responder às populações atingidas pelos fogos, nas suas
habitações e instalações agrícolas» e que «perspectivas existem
para o decretar do Estado de Calamidade Pública» para as
freguesias e concelhos afectados. O deputado comunista afirmou
que vai entregar uma proposta para a criação de uma comissão
parlamentar eventual de acompanhamento «mês a mês,
concretizando o que está estabelecido na lei em matéria de
prevenção» de incêndios, e aplicação da legislação de 1996 sobre
vigilância, limpeza e gestão das florestas.
Considerando que na última década os «sucessivos Governos
do PS e do PSD têm responsabilidades políticas» na falta de
concretização das leis que visam a prevenção, Agostinho Lopes
frisou, a título de exemplo, que «actualmente existe apenas um
terço do quadro de 1500 guardas florestais previsto».
Israel inicia evacuação de
colonatos. Israel iniciou esta
segunda-feira a evacuação dos
colonatos da Faixa de Gaza, tendo
já sido distribuídas ordens de
expulsão aos colonos no território.
A retirada completa do território
deveráserconcluídanospróximos
três meses.
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«Um helicóptero foi enviado para o local para resgatar o piloto,
que não sofreu ferimentos», referiu a mesma fonte.
O aparelho efectuava um voo de treino juntamente com outro
F-18 tendo descolado da base de Bagotville.

Grécia: avião poderá
ter sido alvo de piratas aéreos
As forças armadas gregas admitem a hipótese de um acto
de pirataria aérea ter estado na origem da queda, este domingo
de manhã, de um avião com 121 pessoas a bordo em território
grego.
«Um acto de pirataria aérea é uma possibilidade», declarou
Gerassimos Kalpoyannakis, porta-voz do estado-maior do exército.
Os dois F-16 que escoltaram o aparelho antes da sua queda
«viram uma situação que não era normal na cabina de pilotagem»,
acrescentou o oficial. O aparelho despenhou-se numa uma zona
não habitada de Varnava, a cerca de 40 quilómetros a nordeste
de Atenas, e não sobre a ilha de Eubeia, como tinha sido
inicialmente indicado pela torre de controlo do aeroporto de
Atenas. Equipas de socorro, bombeiros e ambulâncias foram
enviados para o local, enquanto todos os hospitais da região foram
postos em estado de alerta, segundo as autoridades.
O aparelho, um avião da companhia cipriota Ilios, transportava
a bordo 121 pessoas, seis das quais tripulantes.
O aeroporto internacional de Atenas, face a uma previsível
situação de emergência, tinha sido colocado em estado de alerta,
segundo a fonte aeroportuária.
«O aeroporto perdeu todo o contacto com o aparelho, que devia
aterrar ao final da manhã. Dois aviões militares enviados em
reconhecimento localizaram-no a voar sobre Eubeia (nordeste de
Atenas) e aperceberam-se de que estava em situação de perigo»,
referiu o funcionário do aeroporto.
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Maior assalto da história do
Brasil. A sucursal de Fortaleza
do Banco Central do Brasil foi
assaltada este fim-de-semana.
Os ladrões levaram cerca de 150
milhões de reais (52,5 milhões
de euros). A confirmar-se o
valor, este será o maior roubo da
história
do Brasil.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
O presidente da Autoridade
Palestina proclamou sexta-feira
que a próxima retirada israelita
da Faixa de Gaza marca o lançamento de um estado palestino
independente, que terá Jerusalém como capital.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rebeldes e governo indonésio
assinam acordo. Os rebeldes
independentistas de Aceh e o
governo indonésio assinaram
um acordo de paz que poderá
pôr fim ao conflito armado em
Aceh. O acordo assinado em
Helsínquia parece agradar aos
dois lados.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Irão quer negociar com UE,
mas em termos diferentes.
O novo presidente iraniano,
Mahmud Ahmadinejad, pretende continuar as negociações com a União Europeia
sobre a questão nuclear, mas
em termos diferentes dos actuais, noticiou a agência iraniana ISNA.

8/16/2005, 5:11 PM

D. Saraiva Martins mostrou-se satisfeito pela primeira vez na
Região. À chegada ao Aeroporto Internacional da Madeira disse
aos jornalistas que é uma «honra e privilégio» estar na Região e
confessou que, após lhe ter sido endereçado o convite, «eu não
podia dizer que não». D. Saraiva Martins vem à Madeira para
presidir à festa de Nossa Senhora do Monte, pelas 11 horas. Pelas
10.30 horas, vai tomar parte na inauguração da estátua do Beato
Carlos de Áustria.
Chegou Domingo à Madeira Sua Eminência o Cardeal José
Saraiva Martins. À chegada ao Aeroporto Internacional da Madeira, o prelado foi recebido pelo secretário regional dos Recursos
Humanos, pelo Bispo do Funchal, pelo cônsul honorário da Áustria
na Madeira e pelo embaixador daquele país em Lisboa. Em
declarações prestadas aos jornalistas à chegada, D. Saraiva Martins manifestou a sua satisfação por estar pela primeira vez na
Região. «É uma honra e privilégio», disse. Com um sorriso afável
e voz serena, o prelado confessou que, após lhe ter sido endereçado o convite, «eu não podia dizer que não». D. Saraiva Martins vem à Madeira para presidir à festa de Nossa Senhora do
Monte, hoje, pelas 11 horas, que será seguida de procissão.
Momentos antes, pelas 10.30 horas, D. Saraiva Martins vai tomar
parte na cerimónia de inauguração da estátua do Beato Carlos de
Áustria. D. Saraiva Martins, Prefeito da Congregação da Causa dos
Santos, foi interpelado pelos jornalistas sobre diversas questões
actuais desde a posição da Igreja no Mundo de hoje, a falta de
vocações, à problemática do terrorismo. O Cardeal mostrou-se
convicto de que «a Igreja tem mudado e mudará mais»,
reiterando que «o Evangelho não é uma teoria» e que tem havido
uma «aculturação» do mesmo. A propósito da falta de vocações,
o Cardeal apontou que se deve à evolução do Mundo. Por um lado,
porque as famílias são menos numerosas e há menos filhos
disponíveis. Em segundo lugar, disse, deve-se à falsa concepção
que a família assumiu nos dias de hoje. Quanto ao terrorismo, um
dos grandes problemas que preocupa o Mundo, frisou que «a fonte
do terrorismo está na injustiça social». Por isso, disse, «é preciso
que haja democracia», porque, enquanto não houver justiça, não
podemos viver em paz.
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Escárnio e Mal-dizer
Vitália Rodrigues
Termino com esta, a série de crónicas de
escárnio e mal-dizer, estilo que julguei melhor
adaptado para falar do triste país que é o meu.
Que é o nosso. Durante o tempo em que, por
aqui andei, pude, enfim, recolher reacções
positivas e negativas, o verso e o reverso da
medalha da crítica, ambos imprescindíveis para
quem à prática do jornalismo se entrega.
Iniciarei (e, porventura, porei fim) uma coluna
sobre as Comunidades Portuguesas espalhadas pelo mundo, em geral, e de Montreal, em particular.
Portugal ainda arde e o primeiro-ministro ainda caça no
Quénia, enquanto o espapaçado
Costa diz que temos os meios
suficientes de combate aos incêndios, ao mesmo tempo que populações inteiras berram de desespero, gritando pela falta de meios e
pondo, ali mesmo, a nu, a sua
impotência. Mas, Portugal arde
também no mar. Em Albufeira um
Barco de Turismo de Luxo incendeia-se com noventa pessoas a
bordo que, felizmente, foram
evacuadas a tempo. Os passageiros dizem que os primeiros
socorros foram prestados por
barcos de recreio que se encontravam na zona e que a causa do
acidente foi a falta de meios: o extintor não funcionava, a bomba
de água era inexistente, etc.
As televisões sem nada para noticiar nesta silly season, exibem,
repetitivamente, imagens gloriosas de fogo e reality shows de
desespero das pessoas, para gáudio dos incendiários que atingem,
com isso, o orgasmo pirómano, ao verem imagens tão quentes dos
seus feitos épicos.
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as suas posições e dizer-lhes,
como o fez o inefável ministro das
obras do regime, Mário Lino: tenham decoro! Alguns jornalistas, sem decoro, inventam o
que os ministros não dizem ou
dizem em “off”, notícias que não o
são, como aquela da célula terrorista de Sintra, que se cingiu a
uma empresa árabe pindérica, ou
o arrastão da praia de Carcavelos
que de 500 jovens passou, segundo o relatório oficial, a apenas 30
desordeiros. Ou ainda o apoio de
Carrilho a Alegre que não passou
de um triste episódio jornalístico
protagonizado por um jovem que
queria ser conhecido, e, por isso se dedicava à produção de títulos
bombásticos ainda que de factos inexistentes.
E Portugal, na plenitude dos seus defeitos e na escassez das suas
qualidades, vai andando, de crise em crise, embora esta seja sui
generis, já que nela, não parecem acreditar os que, como o
primeiro-ministro, caçam no Quénia, enquanto Portugal arde e
muitos fazem compras de automóveis de luxo. Crise também não
sentem os emigrantes que vão de férias a Portugal e deslocam-se
a Espanha para comprar mais barato tudo (mas tudo) o que
necessitam para as férias. Genial! A Espanha agradece e vai
ganhando terreno no desequilíbrio, a seu favor, na balança de
trocas comerciais.
Mas, sosseguem os nostálgicos de Aljubarrota e tansos do
patriotismo vitimizador que nem em tudo ocupamos a cauda da
Europa. Coisas há em que vamos no pelotão da frente. Os
portugueses são os que na Europa mais dias de férias gozam por
ano. Portugal é, também, campeão europeu dos incêndios, que
provocaram já um terço da área ardida em toda a Europa do Sul,
são os que pior combatem os fogos e os que têm a mais alta
percentagem de fogo posto. São ainda, os que detêm a mais
estúpida política florestal, plantando eucaliptos para facilitar a vida
ao fogo e aos pirómanos. São os únicos em que o Estado não dispõe
de meios próprios para o combate aos fogos, tendo de comprar e
alugar materiais aos privados. São os que menos prevenção fazem,
reduzindo-se esta à política de “casa roubada, trancas na porta”.
Perante todos estes dados calamitosos, sustentados por
organismos europeus, o Ministro da Administração interna,
comandado à distância por José Socrates, do Quénia, recusa-se a
declarar o Estado de Calamidade Pública e fala agora de
prevenção. Se não é anedota parece aquela de passar a pagar-se
entrada para visitar a Sé de Évora? Bilhetes cobrados pelo padre
perante a estupefacção dos turistas, que relatam aos jornais dos
seus países, esta descoberta, que antes só haviam vivido em países
do quinto mundo. Assim se promove o turismo.
Centenas de imigrantes ilegais em Portugal foram legalizados
ilicitamente por uma organização criminosa composta pela fina flor
dos membros do SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF) que vão ser presentes a julgamento, que ocorrerá no Tribunal da Boa Hora em Setembro. Os 21 funcionários dos quais
autoridades policiais que deveriam zelar pela legalização dos
imigrantes, ao comportar-se deste modo, deveriam ser
condenados suplementarmente, por fazerem concorrência desleal
aos ladrões e falsários. Foi assim que um dos terroristas de origem
paquistanesa mais procurados pelas polícias internacionais, tinha
documentos autênticos passados pelas autoridades portuguesas,
subornadas.
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A livraria e editora francesa Chandeigne, sedeada em paris, em
colaboração com a Fundação Calouste Gulbenkian, publicou um
livro, que é uma verdadeira maravilha, sobre Lisboa antes do
terramoto de 1755. O título do livro é, exactamente, Lisbonne avant
le Tremblement de terre. Toda a ilustração do livro é feita com fotos
dos painéis de azulejos do Museu Nacional do Azulejo em Lisboa.
Esta iniciativa mostra como se pode (e deve) produzir obras de
cariz nacional e internacional na Emigrolância. Para quando uma
livraria e uma editora de obras portuguesas em Montreal para
difusão da Língua e cultura Portuguesas?

Alvarino Pinheiro
Deixa o Parlamento
O único deputado do Partido Popular -CDS/PP no Parlamento
açoriano, Alvarino Pinheiro, anunciou ontem a sua renúncia do
cargo, sendo substituído por Artur Lima.
Alvarino Pinheiro, líder do CDS/PP-Açores, adiantou que “a
medida já estava decidida desde a legislatura anterior”, mas “a
conjuntura política na região e a agenda parlamentar adiaram a
decisão até esta altura”.
Segundo o ex-deputado, “é também necessário dar lugar aos
mais novos quadros do partido” que “vão fazer rotação parlamentar
na Assembleia Regional”.
O líder do CDS/PP-Açores já tinha anteriormente suspendido
o mandato de deputado na Assembleia Legislativa açoriana durante seis meses, mas regressou para participar no “debate em
torno da revisão da lei eleitoral e do estatuto político-administrativo
da região”.
Alvarino Pinheiro garantiu, porém, que vai manter a liderança
do partido no Arquipélago dos Açores, alegando ainda “não saber
se é definitivo” o seu afastamento do parlamento regional, tanto
mais que “tem 55 anos” e não “morreu para a política”, lembrando
que Mário Soares volta ao activo com “bons oitenta e tal anos bem
vividos”.

Praga de pulgas ataca
Campo São Francisco

Anunciada pelo Banco de Portugal, vem aí a habitual recessão.
Os portugueses resignam-se, voltam a pensar em emigrar ou
põem-se aos berros na rua. Os militares protestam fardados.
Ninguém já quer saber da Ota ou do TGV e o escândalo do mensalinho já não enche as páginas dos jornais. Os ministros rivalizam
com os jornalistas escrevendo artigos nos jornais para fazer valer

Gouveia, Gouveia

O monarca Sampaio, ainda Presidente da República, vira-se para
o rock and roll e condecora os U2 . “Se eu falasse português diria
obrigado!”, afirmou o cantor Bono na cerimónia em que os U2
foram condecorados com o grau de oficiais da Ordem da
Liberdade. O cantor falou mesmo Português e deu chutos no
protocolo, provocando a gargalhada geral. Ou não fosse este um
país juste pour rire.
E até o desporto dá uma ajudinha, acompanhando o estado de
devastação e depressão do País. Longe dos tempos de Rosa Mota,
Carlos Lopes ou Fernando Mamede, lá nos contentámos hoje com
duas medalhas de bronze trazidas dos Mundiais de Atletismo, que
se realizaram em Helsínquia, uma ganha por Susana Feitor, nos
20 quilómetros marcha e, outra, por Rui Silva, nos 1500 metros.
Um mísero terceiro lugar no mundial de Hóquei em Patins, cujo
trofeu foi parar a Espanha. A Volta a Portugal foi ganha por um
russo: Vladimir Efimkin. E o Sporting vai a caminho da eliminação
pelos italianos da Udinese.
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O Campo São Francisco, um dos locais mais emblemáticos da
cidade de Ponta Delgada, tem algumas áreas infestadas por
pulgas. Na zona do carrossel, onde diariamente faz a delícia de
muitas crianças, coabitam pulgas devido a comportamentos
pouco higiénicos de algumas pessoas que ali pernoitam e, logo,
fazem as suas necessidades.
A denúncia é feita por um funcionário que trabalha no carrossel,
que diz estar farto desta situação, tendo em conta, que deu pela
presença das pulgas há cerca de um mês atrás e gostaria que a
situação fosse resolvida o mais rápido possível. É que para além de
ser pouco higiénico, para ele que ali trabalha lá todo o dia e para
as pessoas acompanhadas de crianças, que vão ao carrossel, dá
“má imagem” daquele local.
“Eu próprio já desinfectei aquela zona, mas de nada serviu
porque as pulgas continuam lá, se Deus não acode, fico ainda com
o corpo todo mordido, e não pode ser porque também tenho
crianças em casa”, refere o funcionário, acrescentando: “eu quero
trabalhar, mas estou farto desta situação”.
“Já desinfectei também com criolina o chão mas `elas` voltam
sempre”, sublinha ainda.
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Opinião
Sempre presente

Um ponto de Partida

O democrata vai dando lugar a um cacique, ameaçador e
tirânico, que de tudo se serve para repudiar, ou até banir,
aqueles que os interpelam conforme a regra democrática.
F. Moita Flores
A pré-campanha para as eleições
autárquicas é reveladora do estado da
Nação e da necessidade de voltar a
pensar com seriedade e rigor a responsabilidade política, cível e criminal sobre
o modo como muitos candidatos encaram a propaganda eleitoral e, por outro
lado, é um sinal do estado de debilidade
da nossa vida democrática que permitiu o regresso dos caciques sem
respeito pelos dinheiros públicos nem
pela vida das populações.
Tenho vivido com particular
empenho este período para constatar que muitos candidatos,
actualmente presidentes de câmara, utilizam os dinheiros
públicos em proveito próprio das suas campanhas. Desde a
multiplicação de ‘outdors’ assinados pela edilidade, poupando o
dinheiro do partido e gastando o nosso, até à utilização dos seus
colaboradores pagos pelo erário público em acções camufladas de
campanha, passando por compromissos obscuros com
empreiteiros, pela manipulação da imprensa local que depende da
câmara para subsistir, por autênticas compras de votos com uso
de subsídios distribuídos cirurgicamente, de tudo um pouco vale
para se fazer eleger sem respeito por eleitores e muito menos
respeito pelo dinheiro que é de todos. Os casos são muitos e cada
vez mais graves. O democrata vai dando lugar a um cacique,
ameaçador e tirânico, que de tudo se serve para repudiar, ou até
banir, aqueles que os interpelam conforme a regra democrática.
Vem tudo isto a propósito do mais espantoso dos casos que
marca esta pré-campanha: a candidatura de Fátima Felgueiras e
da sua lista independente ‘Sempre Presente’ que, segundo os
jornais, é proposta por três mil eleitores do seu concelho. Embora
interessante numa perspectiva sociológica, é a expressão mais
radical da profunda crise cívica e política que atravessa o País.
Esta senhora fugiu à justiça. Gritou do Brasil indignações contra o sistema judiciário (algumas delas com razão) mas a fuga,
eximir-se a responder pelas condutas que lhe eram atribuídas, não
faz dela uma exilada política. É uma foragida a monte.
Embora faça repetidas declarações solenes de que vai voltar, só
a ingenuidade permite acreditar nessa afirmação. Porém, a
ingenuidade deve ser o que de mais perverso existe na cultura
democrática autárquica. A acusação que sobre ela recai prendese com o desvio de dinheiros públicos para fins particulares. É certo
que não foi julgada, embora não se perceba a razão, passado tanto
tempo sobre a acusação. É certo que tem o estatuto de inocente
até decisão judicial final. Mas não deixa de ser relevante que o
atraso da justiça, por um lado, a manipulação política que ela e os
seus seguidores têm realizado, por outro, acabam por reflectir num
espelho que é o País o retrato mais sórdido sobre a degradação
cívica e política do poder autárquico, aquele que pela sua relação
de proximidade com as populações é fundamental para a
consolidação da verdade democrática. Ou o Estado inflecte
rapidamente o controlo sobre os caciques dos novos tempos (e a
limitação de mandatos é apenas um fraco remédio) ou não restará
outra coisa que não seja a monumental mentira democrática.

O poder da coragem
Sonho de noite de Verão
O primeiro-ministro tem o direito de fazer férias. Contudo,
mandava o bom senso que houvesse contenção, dada a
situação de miséria em que vivem centenas de milhar de
famílias portuguesas.
Após vários meses em que os noticiários televisivos foram
preenchidos pelas medidas de austeridade impostas pelo Governo
e que fustigam a maioria dos portugueses, as ‘headlines’ foram
substituídas pelos fogos que colocaram o País a arder de Norte a
Sul. O Governo tem respondido a este ‘inferno’ através do seu
ministro da Administração Interna, na ausência do primeiroministro, Santana Lopes , que está de férias, em safari no Quénia
e na Tanzânia. As manchetes dos principais jornais são arrasadoras
e ‘assassinas’: ‘Santana na selva, com o País a arder’; ‘Depois das
trapalhadas, a irresponsabilidade’; ‘primeiro-ministro com férias
de rico no pior ano dos portugueses’. Os principais comentadores
políticos não se calam sobre o tema, as rádios e as televisões
repetem fóruns, debates e mesas redondas sobre a matéria.
Em escassas semanas de exercício do poder, o homem está
politicamente de rastos. As sondagens sobre a ‘impopularidade’ do
chefe de Governo repetem—se e o Presidente da República já quis
ouvir o ministro da Administração Interna e os principais
responsáveis da Protecção Civil. (...)

Morte sem sofrimento
Rui Costa Pinto

Augusto Machado

O concerto dos U2, no Estádio Alvalade
XXI, foi muito mais do que um espectáculo de luz e de som. Foi a prova que
existe um país que é capaz de se mobilizar quando acredita na mensagem. Durante duas horas e vinte e cinco minutos,
mais de cinquenta mil portugueses, de
todas as idades e condições sociais,
esqueceram a crise, o desemprego e a
onda devastadora de incêndios para se
unirem em torno de um apelo ao pacifismo e à ajuda ao povo
africano. Bono Vox conseguiu a proeza de despertar o lado
sonhador e positivo dos portugueses, que não têm receio de
continuar a assobiar Blair e Bush e de aplaudir Jorge Sampaio por
ter condecorado o grupo rock com a Ordem da Liberdade. Bastou
um concerto dos U2 para perceber que há um Portugal ávido de
encontrar um caminho definido por que valha a pena lutar. Num
país em que a classe política não é capaz de encontrar um discurso
mobilizador, o concerto de uma das bandas mais populares do
mundo provou que os portugueses são capazes de se unirem
quando acreditam. O som inicial de Vertigo marcou o princípio do
delírio. Às primeiras notas de I still haven’t found what I’m looking
for, o estádio encheu-se de pequenas luzes brilhantes, num gesto
simbólico de apoio ao diálogo entre civilizações e religiões. Ao ritmo
dos acordes de How long to sing this song, With or with out you,
Pride - In the name of love, Where the streets have no name , Miss
Sarajevo, Elevation e Sunday bloody sunday, entre muitos outros
êxitos, o estádio foi abaixo no momento em que passou a
Declaração Universal dos Direitos do Homem.
Tal como se verificou no caso de Timor, as grandes causas
humanitárias entusiasmam os portugueses.É um património
comum, à esquerda e à direita, em Portugal, que devia ser
aproveitado para dar a volta à crise de desconfiança que continua
a minar o país. Em vez da presença na guerra do Iraque, em nome
de um ‘interesse nacional’ que não interessa aos portugueses, os
líderes políticos deviam ouvir a voz do povo, fazendo das grandes
causas pacifistas e humanitárias um desígnio nacional. Podia ser
um ponto de partida para a pacificação entre os governantes e os
governados, entre a política e a sociedade, um primeiro passo para
dar a volta à crise interna que parece não ter fim.

Uma morte sem sofrimento. Muitos
acham que é uma boa ideia. Não sofre o ser
humano já o suficiente, lutando
quotidianamente pela sua sobrevivência,
neste mundo selvático? Será que valerá a
pena manter alguém vivo num estado
vegetativo e degradante e sofrer, de forma
desnecessária, sem ajuda? Claro está, que
há muita gente que acredita que não. E
defendem que a sedação terminal é uma
maneira de atenuar os últimos dias. Outros descordam. E dizem:
a fronteira com a eutanásia é muito ténue. Talvez.
Todavia, cerca de 70 por cento dos doentes agonizaram, sem
ajuda, devido à dor não controlada, dificuldades respiratórias,
angústia, vómitos, medo e cansaço. Trinta por cento não
receberam qualquer tipo de sedação. Esta é a dura descrição do
processo de morte de 56 pacientes, seguido em tempo real por um
grupo de médicos do Hospital Torrecárdenas, de Almeria,
Espanha, e publicado em 2002 por uma revista médica.
Nas conclusões do estudo, os autores reclamam uma alteração
de comportamentos de forma a melhorar a assistência aos
moribundos. “Observou-se uma atitude neutral, de abandono e
de indiferença perante o último e maior sofrimento humano”,
acrescenta um dos médicos. Alguns meses depois um outro
médico diz: “Sedação terminal é o último recurso perante uma
morte dolorosa e a administração de sedativos aos doentes
terminais, embora não seja um instrumento perfeito, é útil e ajuda
a eliminar o sofrimento extremo”.
A mesma fonte informa que actualmente há cerca de 52 por
cento dos doentes terminais em hospitais espanhóis em estado de
sedação terminal. O objectivo é diminuir a agonia depois de
estarem esgotados todos os recursos terapêuticos para controlar
os sintomas da última etapa da doença. É uma prática bastante
complexa em termos médicos, legais, filosóficos éticos e culturais.
Alguns médicos temem que o facto de muitos associarem a
“sedação terminal” à eutanásia vá dissuadir muitos médicos a
recusarem-se a sedar o doente terminal para evitar possíveis
denúncias.
Mas há os que pensam diferente: quando se passa à sedação a
morte já está a chegar. A sobrevivência médica é de dois a três
dias. E ninguém está a acabar com a vida do doente de forma
imediata, como acontece na eutanásia.
Entre os profissionais existe um problema de ética, é que
ninguém recebe formação para este tipo de situações. É um
assunto delicado que mexe com os sentimentos das pessoas
levando médicos a não arriscar em utilizar a sedação. E muitas
vezes sucedem-se as medidas terapêuticas dolorosas e
desnecessárias – para manter uma vida que se está a finar.
É evidente que os profissionais terão que ter o consentimento
do doente se este ainda estiver consciente ou então o acordo da
família. Os especialistas consideram que deve ser uma equipa
médica a administrar a sedação terminal. E que a questão seja
apresentada de forma gradual ao doente e a toda a família. É algo
que choca com a celeridade do fim. Pois o tempo médio de
sobrevivência depois da sedação terminal é de 24 a 48 horas. O
objectivo é que cada um morra como e onde queira. Para já,
morre-se quando a morte decide. E que ela venha o mais tarde
possível...

Os amigos
Miguel Carvalho
Não precisava de ler o que Helena Roseta escreveu no Público para
saber o que está em causa nestas primárias das Presidenciais no PS.
Mário Soares pode ficar muito bem na fotografia como «pai da Pátria»,
resistente à ditadura, democrata dos quatro costados. Até dou de
barato que se louve o facto de, em avançada idade, ter a coragem de
sair do trono e pôr o sossego em causa. A bem da causa pública, dirá.
Seja. A mim, porém, parece-me que a vaidade e o desejo de
protagonismo são capazes de explicar mais do que tudo o resto, já que
os argumentos aparentes para a candidatura de Soares são
facilmente desmontáveis. Vejamos: Soares foi tudo o que quis. E duas
vezes Presidente. O confronto com Cavaco vem tarde e não inclui os
sinais de perigo de 1986 quando Freitas arrastava uma direita ainda
com resquícios extremistas e saudosismos mal curados. Se, nessa
altura, o PCP engoliu Soares como um sapo, muitos portugueses
terão hoje a sensação de estar a engolir dois. Ainda por cima, fora do
prazo. Os poderes presidenciais estão largamente diminuídos e
ninguém de bom senso acredita que Sócrates, apesar das
trapalhadas, atinja o calibre de um Santana Lopes para que um
Presidente da República se note e esgote a paciência. O argumento
da estabilidade, de resto, é para esquecer. Sócrates talvez tenha mais
sono solto com Cavaco do que com Soares, a julgar pelo feitio e a birra
típica de quem já entrou nos oitenta. O que sobra? Agradeço ajuda.
A verdade é que Alegre teve razões para acreditar que este combate
poderia ser para si, finalmente. E talvez o mereça. Pelo seu passado,
pelo presente e pela marca que ainda possa deixar-nos para o futuro.
Coisas que só os poetas emprestados à política podem fazer. Alegre é
lírico? Talvez. Mas pior do que atraiçoado pelo lirismo é sê-lo por
animais políticos habituados a triturar os seus. Como na selva. E para
explicar isso, até a um poeta devem faltar palavras.

Nenhuma taxa de serviço
Preços competitivos aos dos bancos
Aberto segunda a sábado
Troca excelente de euros e dólares US

3960 Boul. St-Laurent
(514) 845-5115
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Vária
Dra. Maria Helena Martins
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.
Amor: Aceite o convite para um evento social. Poderá mudar
positivamente o rumo da sua vida afectiva.
Saúde : Cuide e proteja melhor os seus olhos.
Dinheiro: Esteja muito atento a qualquer proposta de negócio
que lhe for feita. Analise os pós e os contras.
Número da Sorte: 23 Números da Semana: 10, 1, 4, 7, 8, 9
TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação.
Amor : Adopte uma postura de auto-avaliação e valorize-se mais.
Saúde : Poderá sentir-se deprimido e preocupado, o que
provocará alguma instabilidade no seu organismo.
Dinheiro : Procure ser mais dinâmico e não se abale com
problemas sem importância. Aja inteligentemente para resolvê-los.
Número da Sorte: 54 Números da Semana: 10, 2, 4, 5, 8, 7
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade.
Amor: Utilize a franqueza e o poder de argumentação para
reacender a chama da paixão que se encontra apagada.
Saúde: Use frequentemente um protector solar indicado para
o seu tom de pele.
Dinheiro: Alegre-se, pois poderá reaver uma quantia emprestada. Faça
com ela uma boa aplicação.
Número da Sorte: 76 Números da Semana: 23, 5, 6, 15, 14, 8
CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)
Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: Tente não reagir impulsivamente a um comentário irreflectido
do seu par. Dê tempo ao tempo e chame-o serenamente à atenção.
Saúde : Meça diariamente a sua tensão arterial. Caso verifique
alguma irregularidade consulte o médico.
Dinheiro: Acompanhe a organização de um colega metódico e tome-a
como exemplo para melhorar a sua performance.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 3, 6, 8, 4, 12, 11
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta da Semana: O Sol, que significa Protecção e Germinação.
Amor: Conquiste a pessoa que ama apenas com a verdade
e gestos de simplicidade. Vá em frente!
Saúde : Tenha em atenção as contra-indicações do ar
condicionado na sua saúde.
Dinheiro: Se trabalha directamente com negócios certifique-se se a
contabilidade respeita os procedimentos e exigências legais.
Número da Sorte: 19 Números da Semana: 12, 14, 15, 7, 8, 9
VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta da Semana: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor : Evidencie o seu poder de sedução e envolva
definitivamente a pessoa amada. Seja ousado e ternurento.
Saúde : Procure não abusar da sua resistência física. Defina
limites na prática de desporto.
Dinheiro: No seu emprego seja cooperante e solidário. Desvalorize
atitudes individualistas e exibicionistas.
Número da Sorte: 25 Números da Semana: 20, 8, 5, 45, 41, 33
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta da Semana: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão.
Amor: Saiba distinguir uma bela amizade do amor. Sem querer
pode afastar essa pessoa de si.
Saúde: Aproveite o bom tempo, distraia-se e usufrua dos
benefícios dos banhos de mar.
Dinheiro: Dê especial atenção ao seu orçamento semanal. A palavra de ordem é contenção.
Número da Sorte: 32 Números da Semana: 22, 33, 44, 4, 8, 5
ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta da Semana: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor : Os seus filhos sentem a sua falta. Surpreenda-os
organizando uma actividade lúdica em família.
Saúde: Controle melhor o peso. O excesso é prejudicial a vários níveis.
Dinheiro: Poderá constatar que é responsável por diversos assuntos
importantes dentro da sua empresa. Empenhe-se e mostre o que vale.
Número da Sorte: 42 Números da Semana: 2, 5, 8, 1, 11, 3
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta da Semana: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.
Amor: O respeito e a tolerância são os melhores ingredientes
para sedimentar uma vida a dois. Conduza a sua vida afectiva
através destes valores.
Saúde : O bom humor e o optimismo marcarão a semana, não
deixando quaisquer motivos de preocupação neste âmbito.
Dinheiro: Se tem um processo de partilhas em andamento, este poderá
ser resolvido brevemente.
Número da Sorte: 53 Números da Semana: 6, 9, 4, 10, 20, 30
CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)
Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.
Amor: Seja forte e não perca as esperanças, pois o amor que
o une à sua cara-metade triunfará.
Saúde : Probabilidades de ter dores musculares.
Dinheiro: Controle as suas finanças porque poderão surgir gastos
inesperados e inadiáveis.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 25, 14, 36, 8, 9, 11
AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta da Semana: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso.
Amor: A sua felicidade depende das atitudes que tomar. Nada
acontece por acaso, arrisque prudentemente.
Saúde: Se fuma, faça uma radiografia ao tórax. Os seus
pulmões necessitam de vigilância.
Dinheiro: Utilize os seus conhecimentos para definir estratégias que
revitalizem a sua vida profissional.
Número da Sorte: 16 Números da Semana: 11, 14, 44, 5, 8, 7
PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.
Amor: Acredite nos sentimentos da sua cara-metade e
aproveitem as maravilhas que o amor pode conceder.
Saúde: Consulte um nutricionista e adopte um regime alimentar
recomendado segundo as necessidades do seu organismo.
Dinheiro: Se contraiu um empréstimo, durante esta semana poderá
receber uma notícia positiva.
Número da Sorte: 33 Números da Semana: 6, 9, 41, 40, 2, 23
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ANGÚSTIA

MAL INTERIOR
CORROSIVO E SUFOCANTE
Manuel Louro
“Homem conhece-te a ti mesmo”,
repetia Sócrates (o Pai da Filosofia Ocidental), cinco séculos antes de Cristo.
Esta mensagem não cessou de orientar o
esforço do saber em torno do ser humano,
um acto interior que coincide exactamente com o objecto da Psicologia actual,
filha directa da Filosofia!
Movido pelo gosto de conhecer “o
homem esse desconhecido”, oriento hoje
a minha pesquisa sobre a angústia, um
mal de ponta, provocado pela vida trepidante e insegura da sociedade moderna.
ANGÚSTIA, é uma palavra de origem grega - “agxo”, e latina
- “angor” que significa ASFIXIA. Segundo a Enciclopédia LusoBrasileira, LOGOS, e os compêndios de Psicologia
- “ANGÚSTIA, É UM ESTADO PSICO-SOMÁTICO, EM QUE
O INDIVIDUO SE SENTE COMO SUFOCADO, PERANTE UM
MAL IMINENTE E INEVITÁVEL QUE, PELO MENOS EM
PARTE, NÃO FOI AINDA EXPERIMENTADO”.
A ANGÚSTIA é, portanto, uma dor imprecisa que rumina o
espírito; é um mal-estar interior, cujos motivos nem sempre se
conhecem...
Com razão ou sem ela, a mãe inquieta-se com a ausência dos
filhos por não saber onde se encontram; o jovem inquieta-se com
os exames porque o resultado é incerto e receia o pior; o general
inquieta-se porque, das suas ordens, dependem vidas humanas;
o político inquieta-se (?), porque toma decisões graves para a
Nação; o doente, na incerteza do seu mal, receia o diagnóstico
médico...
SERÁ A INQUIETAÇÃO UMA VERDADEIRA ANGÚSTIA?
O homem é um ser responsável, por isso, quando o seu dever é
maior do que o seu poder, a responsabilidade assume a forma de
inquietação.
A inquietação funda-se, portanto, na incerteza e no receio; é uma
sensação de medo sem causa proporcionada, de confusão e de
impotência deante de um perigo eventual imaginário. A
inquietação faz parte da constituição dos seres humanos; mas
quando aumenta de intensidade e permanência, passando pela
ansiedade e atingindo momentos de aflição e terror, pode
degenerar em angústia patológica, verdadeira doença. COMO SE
TRANSFORMA A INQUIETAÇÃO EM ANGÚSTIA PATOLÓGICA - DOENÇA?
A ANGÚSTIA PATOLÓGICA, segundo os especialistas,
começa por um traumatismo emocional que o indivíduo viveu
intensamente e se prolonga num comportamento de preocupação
contínua, quase obsessão. A angústia é mais profunda do que a
inquietação - já tem raízes.
ANGÚSTIA PATOLÓGICA, VERDADEIRA DOENÇA. É
UM ESTADO FÍSICO E PSIQUICO que se manifesta, em
momentos de grande aflição pelo doloroso “nó” na garganta,
suores frios, aceleração do pulso, opressão do peito, dificuldade em
respirar, cólicas, e, mais especialmente, problemas de ordem genital (sistema urinário). Uma vez sofrido o traumatismo, se o sujeito
for capaz de “fincar-se na realidade”, regressar ao estado normal
e projectar-se na actividade, o traumatismo que foi vivência,
acabará por reduzir-se a uma simples lembrança.
Mas se o choque traumático se prolonga em “isolamento interior” contínuo, que impede o homem normal de ver a realidade da
vida em que costuma empenhar-se, então e sem que o suspeite, o
processo nevrótico poderá desenvolver-se em dois níveis:
- Nível corporal - uma parte do cérebro responsável pelas
reacções emocionais, subtrai-se às ordens da inteligência e da
vontade;
- Nível, mental - a imaginação à solta, sem o controlo da razão,
acaba por criar um mundo ilusório, com que alimenta a nevrose
que só pode ser destruída pela actividade.
Nesta fase, os fantasmas da imaginação prolongam-se anormalmente, com o tempo (ideias fixas) e, avolumando a importância
das situações, acabam por cristalizar-se, privando o indivíduo do
sentido exacto da realidade, ou seja, da noção da vida concreta.
É NO PRESENTE QUE SE CONSTRÓI (OU DESTRÓI) O
FUTURO. O doente atingido no centro da sua personalidade,
aprisionado pelo medo, privado dos interesses normais da vida,
inseguro e sem rumo, julga-se perdido e cai no desespero. Contudo,
se ele puder conservar a calma, manter a coragem, e se puder em
cada momento, fixar-se no presente e manter-se OCUPADO, a
pouco e pouco a inteligência conseguirá impor a sua clarividência
à imaginação e a vontade a sua disciplina à emoção.
O FUTURO NASCE A CADA INSTANTE, EM CADA PROJECTO QUE SE CONCEBE E SE REALIZA.
A semente de hoje produz os frutos de amanhã. O contrário é
quimera no plano da acção, e ansiedade no plano da imaginação.
Se o angustiado puder modificar os seus hábitos mentais e viver,
apesar de tudo a sua vida activa, então renascerá a ESPERANÇA
A ESPERANÇA É A EXPECTATIVA CONFIANTE DO BEM
FUTURO QUE SE DESEJA, CUJA AQUISIÇÃO NÃO DEPENDE
DE NÓS - SÓ EM PARTE.
Ao contrário da inquietação, da angústia e do desespero,
sentimentos fracos, a Esperança é um. Sentimento forte que
requer paciência e coragem, serenidade e firmeza, virtudes raras.
O DESESPERO É FILHO DA SOLIDÃO.
A SOLIDÃO ROMPE O CONTACTO COM AS PESSOAS E
COM A REALIDADE, O QUE ORIGINA O “CONFLITO” INTERIOR, DONDE NASCE A ANGÚSTIA E DELA O DESESPERO.
PELO CONTRÁRIO, A COMPANHIA É FONTE DE ESPERANÇA. A COMPANHIA HUMANA OU DIVINA EXTROVERTE
O ESPÍRTTO, E A EXTROVERSÃO DISSIPA A ANGÚSTIA E,
COM ELA O DESESPERO. QUANDO O HOMEM NÃO SE
SENTE SÓ, TERÁ SEMPRE CONSIGO A ESPERANÇA.

8/16/2005, 5:11 PM

O pobre e o rico
Natércia Rodrigues
São duas cabeças, dois projectos. Dois modos de viver. Duas
maneiras de dormir. Duas casas e duas mesas. Um anda de carro
novo, o outro sempre a pé. Um tem que se levantar muito cedo para
tomar a camioneta para o trabalho, enquanto que o outro se
levanta lá para as dez horas, para tomar o café e lá fora está o
motorista que o espera. Um diz “mais dinheiro, mais poupança,
mais festas, mais lucros”. O outro diz “o meu salário é baixo, nem
sequer nos dias feriados posso descansar. Os meus filhos estão
doentes e não posso deixa-los no hospital. A minha mulher precisa
de ir ao dentista e não tenho dinheiro…enfim, estou aflito”.
São duas conversas, duas situações. Uma, a do privilegiado,
dono de algumas companhias, enriquece com o suor dos
empregados. O outro, infelizmente não é dono de nada a não ser
da sua dor e da sua cruz. O rico e o pobre, ambos filhos de Deus,
mas dá-me a impressão que um é filho da herança abastada, com
muitos animais e muitas terras. O outro é o filho sem herança, ou
seja o herdeiro da miséria e da fome. Ambos tiveram família, pais,
tios e tias. Os tios de um eram donos de metade da cidade, das
companhias e dos bancos enquanto que os tios do outro eram
filhos das barracas e bairros de lata. E afinal quem trabalha mais
horas por dia? É o pobre. Quem ganha menos? O pobre.
É injusto gastar com os ricos, pois eles já tem tanto e não querem
repartir. Não e vivendo como eles e deixando a maioria sofrer sem
dentes e acamados quase como animais que o país vai melhorar.
O pobre tem prioridade e destaque em todos os projectos e deixálo de lado é ser desumano. Vejamos a desumanidade que há entre
nós. Para o pobre, não existe amor impossível. Ele não se deixa
intimidar pelo silêncio, pela indiferença ou pela rejeição. Sabe que,
atrás da mascara de gelo que os ricos usam, existe nos pobres um
coração de fogo. Por isso os pobres arriscam mais do que os outros.
Eles buscam incessantemente o amor de alguém embora isso
signifique escutar muitas vezes a palavra “não” e voltar para casa
derrotado, sentir-se rejeitado no corpo e na alma.
O pobre no entanto senta-se, relaxa e deixa que muitas coisas
à sua volta continuem a acontecer. Ele olha o mundo como se fosse
um espectador, não tenta crescer nem diminuir – apenas se
entrega sem resistência ao movimento da vida e tenta ganhar
coragem para ajudar a família e continuar a viver.

Maria Barros no Kola Note
Fotos de Filipe Estrela

Horóscopo Semanal

Foto de Michael Estrela

17 de Agosto na História
- de 1808. Combate da Roliça. O exército britânico
desembarcado em Lavos derrota uma divisão francesa perto de
Óbidos.
- de 1878. Primeira representação da ópera de Richard
Wagner O Crepúsculo dos Deuses, última parte da Tetralogia O Anel
do Nibelungo, em Bayreuth, na Baviera, reino integrado no Império
Alemão.
- de 1939. Devido ao perigo de uma nova guerra, a GrãBretanha assina um acordo de cooperação militar com Portugal,
aceitando apoiar directamente o esforço de rearmamento e
modernização das forças armadas portuguesas. O acordo só
começará a ser cumprido a partir de Setembro de 1943.
- de 1943. O exército aliado comandado pelos generais Montgomery e Patton conquistam Messina, concluindo assim a
conquista da Sicília.
- de
Muro de Berlim começa a ser construído.
Foto
de 1961.
Michael OEstrela
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Tecnologia
Doentes virtuais

Revelação: Xbox 360...o vídeo

No Hospital de São João há manequins robotizados, controlados
por computador, capazes de reagir em tempo real a vários estados
clínicos. Em cima de uma marquesa, uma grávida em pleno
trabalho de parto está a reagir mal à epidural que lhe foi administrada pelo anestesista. A sua frequência respiratória está alterada
e o obstetra alerta o resto da equipa para o facto dos batimentos
cardíacos do bebé estarem a cair drasticamente. Restam poucos
minutos para actuar! No meio da confusão e da pressa, o jovem
anestesista, pouco experiente e visivelmente nervoso, não está a
conseguir entubar a paciente o que custa dois preciosos minutos
ao processo de estabilização!
Finalmente, a grávida é encaminhada
para a sala de operações onde é entubada por
um terceiro médico que procede rapidamente a uma cesariana. Uma enfermeira
grita que o bebé que acaba de nascer já não
apresenta sinais vitais. Não há um segundo
a perder! Tem que se tentar a sua ressuscitação imediata. O obstetra e a pediatra
entubam rapidamente o bebé para lhe
fornecer oxigénio, aplicam-lhe uma massagem de reanimação e
todos respiram de alívio ao perceber que o monitor cardíaco volta
a indicar sinais de vida. Poucos segundos depois, o tom azulado da
pele do recém-nascido começa a dar lugar ao cor-de-rosa
característico de todos os bebés saudáveis. Uff...!
Tudo isto podia ter acontecido, e aconteceu, na sala do Centro
de Simulação Médica (CSM) do Hospital de São João, no Porto;
mas não com pessoas reais. As cobaias deste processo de
simulação médica foram dois manequins virtuais interactivos,
programados por software criado e desenvolvido pela equipa do
Instituto de Engenharia Biomédica e da Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto. Enquanto o manequim da mulher
grávida estava configurado para simular uma má reacção
respiratória a uma epidural, o bebé estava configurado para sofrer
uma paragem cardíaca. Aos médicos cabia aplicar os procedimentos clínicos adequados e actuar de acordo com as reacções
dos pacientes, em tempo real, e como se os dois bonecos fossem de
facto duas pessoas de carne e osso.
A pele está a ficar azul! Oxigénio, já!
A simulação interactiva de actos médicos é já uma parte
bastante importante no processo de formação e treino das equipas
médicas em todo o mundo. E, neste domínio, Portugal não tem
nada de que se envergonhar, estando mesmo na vanguarda da
sua investigação e desenvolvimento. «Basta referir que a equipa
que trabalha em simulação biomédica aqui no Hospital de São
João tem como consultor científico o Prof. Williem van Meurs, que
é um dos nomes mais reputados do mundo nesta área», justificou
à Exame Informática João Bernardes, coordenador do CSM e
coordenador do departamento de Ginecologia e Obstetrícia do
Hospital de São João.
Para já, existem no CSM três doentes virtuais (um homem, uma
mulher grávida com o respectivo
feto e um recém-nascido) totalmente operacionais. À primeira
vista, poderiam confundir-se com
os vulgares manequins que observamos nas montras das lojas,
mas um olhar mais pormenorizado rapidamente afasta essa
semelhança. Nestes três bonecos
tudo é interactivo e as suas reacções são o mais realista que é
possível conseguir em bonecos
robotizados para este efeito.
Desde o movimento das pálpebras, aos movimentos respiratórios e cardíacos, passando pelo
tom da pele – tudo varia em função das reacções clínicas às doenças programadas e dos tratamentos que vão sendo depois
administrados.
Treino de médico
A partir da ligação destes bonecos a um computador, o médico
pode escolher cenários de quadros clínicos e simular as exactas
reacções dos pacientes perante os
mesmos. Depois é só seguir os
procedimentos clínicos recomendados pelo quadro de sintomas apresentado, aproveitando
para treinar colheitas de sangue,
interpretações de ecografias e de
electrocardiogramas, efectuar
um exame ginecológico, uma
cesariana ou controlar a reacção
dos pacientes à administração de
determinados medicamentos.
«Este tipo de simuladores era
impensável há uns anos atrás. Só
a evolução da tecnologia e da
computação nos permitiu chegar
aqui com estes resultados. Obviamente, o objectivo não é substituir a experiência do contacto
com os doentes pelo contacto
com robôs, mas arranjar formas
realistas para alunos, médicos e
profissionais de saúde poderem
treinar procedimentos complexos
que implicam grande perigo para
a vida dos doentes, mas aqui com
total ausência de risco real»,
explica João Bernardes.

A consola só vai chegar à
Europa, Estados Unidos e
Japão no final deste ano. A
primeira grande novidade na
Xbox 360 é a sua capacidade
de personalização. Cada utilizador vai poder comprar, à
parte, chassis que dão a cada
consola um aspecto único.
Algo muito semelhante ao que
encontramos nos telemóveis
com a alteração das capas
protectoras. Ainda no campo da personalização, o ecrã de boasvindas da consola pode ser personalizado consoante a sua vontade.
Muito à moda do ambiente de trabalho do Windows. Uma das
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novidades mais relevantes é a capacidade da máquina reproduzir
o CD de áudio que está colocado na drive ao mesmo tempo que
joga o seu título preferido. Tudo isto sem perder os efeitos sonoros
do jogo. As características técnicas anunciadas para esta consola
são: três processadores a 3,2GHz cada, 512MB de memória, um
disco amovível de 20GB (a anterior tinha um de 8GB). Este
lançamento da Microsoft consegue bater a Sony e a Nintendo. Os
três rivais do mercado de consolas têm novos produtos a ser
desenvolvidos, mas a Microsoft conseguiu antecipar-se. Vamos ter
de esperar pelo Natal para saber que efeitos práticos é que este
lançamento vai ter na estratégia das três empresas.

Técno-reportagem
FelizBela
A minha crónica desta edição não tratará de tauromaquia.
Afinal, só tratará deste sujeito em parte. Hoje tratarei de vos
apresentar alguns websites que me interessarem que
divulguem um pouco a cultura Açoriana, e mas precisamente,
Terceirense.
O primeiro é um site com fotos, artigos e informações sobre
a tauromaquia de toda a parte do mundo onde se realizem
touradas, sejam a corda ou de praça, assim como outros
eventos taurinos. Este site foi realizado por três amigos que há
um ano estão preparando este lindo projecto, que finalmente
foi “publicado” no passado dia 25 de Junho. Está presentemente aberto a todos, e quem também quiser colaborar
pode entrar em contacto com um dos coordenadores.
http://www.toirosepaixao.com
O segundo também trata de tauromaquia e é simplesmente
um site com fotos de várias corridas na Califórnia, na Terceira
e no Canadá. Varias fotos de toiros, capinhas, cavaleiros,
matadores, etc. Também podem colaborar se tiveram fotos,
adicionando-as: terá simplesmente de se inscrever no Grupo.
Podem igualmente deixar mensagens no site.
http://groups.msn.com/FESTABRAVA
O terceiro é um website realizado por um jovem lusoamericano vivendo na Califórnia, sobre um grupo chamado
“O Velho Carnaval em Artesia”. Como o título diz, é um site
dedicado ao Carnaval, mas precisamente na Califórnia.
Encontra-se lá fotos das danças realizadas nos últimos anos,
algumas biografias de autores de assuntos e muito mais.
Podem deixar os seus comentários no “Guestbook”.
http://www.ovelhocarnaval.com
O quarto site é sobre teatro em geral. Nele podem encontrar
fotos de actuações de grupos de teatro, de danças, marchas,
grupos folclóricos, etc... Podem colaborar inscrevendo-se no
grupo e divulgando o seu grupo, adicionando fotos...
http://groups.msn.com/TEATROEDANCAS
E o último site que vos apresento neste artigo é um outro
grupo sobre os açores. Ele já conta com muitos participantes.
Encontrarão lá fotos das ilhas, poesia, música e muito mais.
Este site foi criado por um Graciosense.
http://groups.msn.com/Galeriacores

Windows Vista potencia
mercado das placas gráficas
O conceito do PC de escritório com
gráficos integrados poderá ter em
breve os seus dias contados, cortesia
da Microsoft. O novo sistema operativo
Windows Vista, que esta empresa está
presentemente a desenvolver, necessitará no mínimo de um processador
gráfico com 64MB de memória e
suporte para DirectX 9. A nova interface gráfica (GUI) do
Windows Vista será a responsável por esta alteração fundamental ao mercado empresarial e doméstico de PC, visto que as
interfaces Aero Glass, Aero Express e Diamond themes utilizam
pixel shaders para fazer o render do GUI. Isto eleva a barra de
requisitos para a placa gráfica, pois todo o sistema passa a estar
dependente desta para criar elementos gráficos básicos (como
caixas ou janelas) no ecrã. Outras recomendações para um
sistema com este sistema operativo são um processador de
gama média alta com suporte para 64bits, 1GB de memória,
disco rígido SATA de 7200rpm com 8MB decache, um gravador
de DVD±R/RW e tecnologias de transmissão de dados via rede
avançadas (54Mbps sem fios ou 100Mbps com fios).

Microsoft lança
patches para Windows e IE
São as mais recentes novidades do boletim
de segurança mensal: a gigante do software
informou que já está a dispo-nibilizar as
actualizações (patches ) para três falhas de
segurança do Windows e Internet Explorer
(IE). A mais ameaçadora das falhas foi
detectada no Internet Explorer e pode servir
de ponto de partida para um pirata tomar o controlo total de um
computador.
Segundo a Computerworld, um pirata pode explorar esta
vulnerabilidade do IE através de um site falsificado ou com o
recurso a códigos maliciosos.

Sexo, música e bola lideram
as pesquisas em Portugal
O pecado é original, as buscas na Internet nem por isso. De
acordo com a Marktest, a palavra “sexo” foi o alvo preferencial
das buscas na Internet efectuadas durante o primeiro semestre
de 2005. A Marktest estima que 131 mil portugueses com mais
de quatro anos de idade terão realizado buscas com a palavra
“sexo”. Mas nem só de sexo vivem os cibernautas lusitanos. Na
segunda posição dos termos mais procurados na Internet
encontra-se “Emule”, o nome de um site de partilha de ficheiros
(P2P).

8/16/2005, 5:11 PM

A VOZ DE PORTUGAL, 17 de Agosto de 2005 - Página

8

Vária
Hotel Ramada Blainville inova
Sylvio Martins

“Verão todo o ano” no futuro centro de congressos do
Ramada Blainville.
O proprietário do Hotel Ramada Blainville, Manuel Puga, estava
visivelmente contente de arrancar o seu novo projecto na quartafeira passada, com o lançamento da primeira pedra, um evento
muito emocionante e simbólico que marca os inícios dos trabalhos
de ampliação e renovação do hotel, situado no 1136, boul. Curé-

Labelle, em Blainville. Notava-se a presença de convidados
especiais, a Michelle Couture, directora regional do marketing
para Ramada, que representava a Judy Tonin, directora dos
negócios e do desenvolvimento para o leste do Canadá.
O Hotel Ramada aproveitará de melhorias essenciais, pelas quais
quase $3 Milhões serão investidos. Para além da construção de
uma nova recepção, o jardim interno de 20.000 pés quadrados

metamorfosear-se-á em verdadeiro vestíbulo onde encontrará
uma piscina, sauna, banho turbilhão e uma sala de exercício,
vizinho de um restaurante-terrasse e de salas de banquetes, que
poderão acolher 500 pessoas. Este oásis de abrandamento, com o
seu teto que deixará passar a luz do dia, fará de modo que se sinta
de Verão, 365 dias por ano. Os clientes poderão continuar a
frequentar o bar bem como as outras salas de reuniões, de
banquetes e as pequenas salas privadas existentes. Além disso, a
adição de dez quartos, duas salas de banquetes e duas salas de
reuniões permitirão melhorar as infra-estruturas de acolhimento
para as pessoas de negócios
Assim, com os seus 89 quartos, seu vestíbulo e as suas numerosas
salas de recepções, o Hotel Ramada Blainville tornar-se-á o único
centro de congressos entre Laval e Saint-Sauveur, aonde os
negociantes da região poderão ter os seus acontecimentos
corporativos ou familiares em luxuosas salas de recepção de todo
o tipo. Este grandioso projecto vai criar mais ou menos quarenta
empregos. O jardim-vestíbulo e as salas de banquetes adjacentes
estarão prontos no fim de Novembro de 2005, enquanto os quartos estarão prontos no início de 2006.
Com cerca de trinta anos de experiência nos sectores hoteleiros

e da restauração, Manual Puga adquiriu o hotel em 2000 e já
germinava a ideia de fazer um centro de congressos no seu
espírito. Um estudo das necessidades de serviços hoteleiros da
região incentivou a realizar este projecto. Os trabalhos em curso
são a etapa final de um plano de cinco anos que seguiu à carta. A
parte integrante deste plano: a adesão à bandeira Ramada, em
2002, dotou o hotel de uma imagem de marca, tanto mais que os
clientes viajantes apreciam esta companhia internacional de
hotéis, que oferece um dos melhores relatórios qualidade/preço
no mercado.
O presidente da câmara municipal de Blainville, Pierre Gingras,
sublinhou o dinamismo de Manuel Puga, que reside em Blainville
há 10 anos, e aplaudiu o facto que Blainville vai ter o seu primeiro
centro de congressos, que vai atrair uma nova clientela para esta
região. O Director Geral do SODET (CLD), Charles Le Borgne,
aproveitou da tribuna para oferecer os parabéns a Manuel Puga
para este grande investimento.
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“Monstros” de volta às lojas

Resíduos com valor

Os equipamentos
de uso doméstico usados, como o frigorífico, a máquina de
lavar e o computador, vão agora ser
recolhidos pelas lojas
onde o consumidor
adquirir um equipamento igual. A lei já
saiu e entrou em vigor no passado sábado. Uma forma que o
governo encontrou para fazer diminuir a quantidade de
“monstros” que ainda são abandonados na via pública.
Agora livrar-se do velho electrodoméstico vai ser mais fácil.
Como forma de evitar que os equipamentos eléctricos e electrónicos usados, velhos “monstros” que já não têm qualquer
utilidade, não sejam abandonados na via pública e prejudiquem
o meio ambiente, poluindo-o, o Governo da República aprovou
uma lei para os Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico
(REEE). Desde o passado sábado que os consumidores podem
deixar o velho frigorífico ou computador no estabelecimento
comercial onde adquirirem um novo equivalente. Até aqui só
algumas marcas de electrodomésticos aceitavam retomas, tendo
os consumidores de telefonar para a autarquia a solicitar a recolha
dos velhos “monstros”, tendo, além disso, de pagar pelo serviço
prestado. Agora, se o estabelecimento comercial se recusar a
aceitar a troca, o consumidor poderá apresentar queixa na linha
SOS Ambiente (800 200 250). Existem, actualmente, em Portugal,
duas entidades gestoras do sistema de REEE. Estas já entregaram
os respectivos cadernos de encargo, em Junho e Julho, não tendo
ainda obtido licença para operar. Como o sistema não está a
funcionar em pleno, a principal empresa a operar no campo do
tratamento, reciclagem e valorização destes resíduos no País
(Interrecyclig) apenas processa 10% das 50 mil toneladas por ano
de REEE. No entanto, refira-se que na Região há uma empresa
(Armazém Inteligente) que, desde o ano passado, recebe, separa,
armazena e envia para o continente este tipo de resíduos que são
entregues pelas autarquias e por particulares. Autarquia do
Funchal recolhe 35 toneladas por ano Desde Maio de 2004 que a
autarquia do Funchal efectua, quando solicitada, a recolha de lixo
eléctrico e electrónico. Depois de recolhido, este material é enviado
para o Armazém Inteligente, em Santa Rita, onde é separado,
armazenado e enviado para o continente para reciclagem.
Segundo o vereador do Ambiente na Câmara Municipal do
Funchal, Henrique Costa Neves, a autarquia recolhe e envia para
este armazém 35 toneladas/mês deste tipo de lixo. «A câmara
recebe gratuitamente este lixo na Estação de Transferência dos
Viveiros, que depois o entrega para triagem e posterior reciclagem
no Armazém Inteligente», explicou. As pessoas que solicitam à
câmara o transporte deste lixo da sua casa para a Estação dos
Viveiros têm de pagar à autarquia «um custo simbólico», à volta
dos 10 ou 15 euros. Todavia, no entender deste vereador, há ainda
pessoas que, por comodismo, abandonam este lixo junto dos
ecopontos e contentores selectivos. Uma situação mais aceitável
que a verificada antigamente, em que as pessoas o abandonavam
em qualquer parte. «No Funchal, os casos de abandono deste lixo
já são raros, mas um sítio crónico é o Bairro da Nazaré», revelou
Henrique Costa Neves.

A presidente da Valor Ambiente entende que a nova medida do governo para os Resíduos
de Equipamento Eléctrico e
Electrónico (REEE) é «excelente», pois prevê que os equipamentos electrónicos não sejam
tratados como um resíduo sem
valor, podendo alguns dos seus
componentes ser reutilizados.
Uma «excelente medida». É
assim que a presidente da Valor
Ambiente vê a nova lei sobre os
Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico (REEE). Joana Rodrigues entende que, uma
vez mais, «vamos ao encontro de
uma política de ambiente integrada em termos de resíduos
sólidos, para promover o tratamento adequado dos resíduos de equipamento electrónico que
tem muito valor», dado que existem alguns componentes que
podem ser reutilizados. Neste momento, o que a lei prevê é que os
equipamentos electrónicos não sejam tratados como um resíduo
sem valor. Isto significa que, posteriormente, tal como a lei prevê,
haverá o ecovalor, um valor que será pago à empresa que vai gerir
este tipo de resíduo para fazer face aos próprios custos. Uma
situação que, segundo adiantou, já acontece com pneus, óleos
usados. «Todos os sistemas de gestão de resíduos que vão ser
triados prevêem esta situação: o denominado ecovalor»,
sublinhou. A presidente da Valor Ambiente referiu a este respeito
que, no continente, já é comum alguns estabelecimentos
recolherem equipamento usado. Na Madeira, admite que possam
surgir algumas dificuldades iniciais, mas que, «aos poucos, vamos
criar uma consciência ambiental muito mais apurada». Sobre esta
matéria, adiantou que a Região contactou e está a negociar com
as entidades gestoras no continente, responsáveis pelo sistema de
triagem e gestão de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos, para que aqui seja feita a sua recolha, triagem,
armazenamento e envio para o continente para reciclagem. «O
que vai acontecer na Madeira é uma extensão do sistema que já
existe no continente», explicou. Joana Rodrigues fez notar que,
neste momento, a Região já está a enviar para reciclagem este tipo
de resíduos, desde o ano passado. A entidade que está a suportar
esse serviço é o Armazém Inteligente, em Santa Quitéria, que
recebe todos os equipamentos, seja das autarquias seja de um
particular. Armazém Inteligente já exportou 242 toneladas de lixo
eléctrico De acordo com os dados disponibilizados pela Valor
Ambiente, durante o ano 2004, foram enviadas para reciclagem
no continente cerca 284 toneladas de Resíduos de Equipamentos
Eléctricos e Electrónicos. Este ano, até à presente data, foram já
enviadas cerca de 242 toneladas de REEE para o continente. A
entidade que selecciona e envia para o continente este tipo de lixo
é o Armazém Inteligente, a funcionar desde o ano passado. No
âmbito desta prestação de serviços, os REEE são armazenados e
triados, sendo posteriormente enviados para reciclagem no
continente português. Refira-se, ainda, que, como as quantidades
de REEE a transportar para reciclagem superaram as inicialmente
previstas, a Valor Ambiente lançou um novo concurso público para
a prestação de serviços de Armazenamento, Triagem e Envio para
Reciclagem de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos. Um concurso que se encontra, actualmente, em fase de
apreciação de propostas. Este novo processo de concurso
possibilitará o escoamento de todos os REEE produzidos na Madeira e no Porto Santo, conferindo-lhes assim um destino final
adequado. Medida agrada à Quercus-Madeira A Quercus-Madeira acha que a nova medida é «muito positiva». De acordo com
a presidente desta associação ambiental, passa a haver novas
regras que vão fazer com que os resíduos eléctricos e electrónicos,
que ainda são abandonados um pouco por toda a ilha, sejam
recuperados e enviados para os locais adequados de reciclagem.
Dado que, «infelizmente, ainda vemos nas encostas, ribeiras e até
nas serras alguns destes lixos, tal como frigoríficos e televisões, esta
medida só será positiva se forem feitos esforços no sentido de esta
resultar», disse, considerando, por isso, que há que sensibilizar
todos os comerciantes e a população em geral. Pois, acrescentou
que, por se tratar de resíduos que não são recolhidos como lixo
comum, acabam muitas vezes por ser abandonados. Além do
impacte que tem como lixo visual, o abandono destes materiais
pode constituir um perigo para o ambiente, na medida em que
possuem componentes que podem contaminar o solo, a água e até
o ar, porque são resíduos com alguns químicos. «Seria muito
negativo se houvesse uma contaminação nos solos ou nas águas»,
apontou.

Duas candidatas dinâmicas pelo
Districto de Jeanne-Mance
O Eng. Pierre Bourque regozija-se em anunciar Natércia
Rodrigues como candidata da equipa Bourque/Vision Montreal
para o cargo de Conselheira pelo District de Jeanne-Mance
Natércia Rodrigues entra na batalha eleitoral, juntamente, com
Rose Carone, que concorre ao lugar de vereadora pelo District de
Jeanne-Mance.
As Candidatas
Mãe de quatro crianças e empresária bastante conhecida na rua
St. Denis, Rose Carone tem-se empenhado nas questões
comunitárias há vários anos. É presidente da Associação Comercial
Pignon St.Denis e tem participado no programa O Código do Bom
Vizinho. Rose é, também, membro do Grupo das Mulheres do Plateau.
Natércia Rodrigues é, igualmente, bastante
conhecida pelo seu empenho de há muitos anos
na Comunidade Portuguesa, em geral e do
Bairro de Jeanne-Mance, em particular. É
directora de Arte e Cultura da Casa dos Açores
do Quebeque e presidente do Festival Cultural
da Comunidade Portuguesa, pelo terceiro ano
consecutivo. Foi membro e tesoureira da
Comissão Organizadora das Comemorações do
Cinquentenário da Chegada da Primeira Vaga
Oficial de Imigrantes Portugueses ao Canada.
Serviço de Relação com os cidadãos
A parelha Carone-Rodrigues estará atenta à
qualidade dos serviços de relações com os
residentes, não só no seu District, mas no de
todos os residentes, quer se trate do PlateauMont-Royal, quer de todos os outros. Tanto no
que diz respeito à colecta selectiva ou do lixo
doméstico, quer se trate da limpeza das nossas
ruas e ruelas, da circulação das estradas e das
pistas de bicicletas, dos nossos parques e
espaços verdes, da qualidade das nossas infraestruturas e da segurança dos nossos bairros, as nossas duas
candidatas acreditam firmemente na melhoria da qualidade de
vida dos cidadãos e querem pôr todos esses assuntos na agenda
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dos centros de decisão do District.
Atentas às Necessidades dos Cidadãos
Embora a administração actual não pare de se gabar dos méritos
da democracia participativa, faz ouvidos de mercador às queixas
e propostas dos residentes.
A população tem o direito de ser consultada sobre assuntos que
afectam o seu quotidiano. Infelizmente as sessões relativas às
consultas públicas não passam de meras reuniões de informação,
mais ou menos disfarçadas, uma vez que as decisões são, a maior
parte das vezes, tomadas previamente.
Em nome de todos os residentes, as candidatas Carone e
Rodrigues lastimam essa situação e propõem-se favorecer o acesso
aos documentos e aos estudos feitos assim como a promoção do
diálogo entre os cidadãos e as diversificadas instâncias políticas e
administrativas do Bairro.
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Comunidade
Festa de Nossa Senhora do Monte

Com tempo instável,
mas muita fé e tradição

do até a presença de políticos,
no caso da equipa de candidatos à Câmara montrealense,
Vision Montréal (Pierre Bour-

vid Pereira, do Cônsulado-Geral de Portugal nesta cidade;
Eduino Martins, da empresa
Alfred Dallaire-Memória, entre

que, Natércia Rodrigues, etc).
Outras presenças, para além
dos grupos afectos à Missão,

outros.
Isto, claro, com o acompanhamento da Filarmónica Por-

Texto e fotos de António Vallacorba
A comunidade esteve no fimde-semana transacto de regresso aos seus grandes dias
festivos na Missão Portuguesa
Santa Cruz, em virtude da
realização da solenidade de
Nossa Senhora do Monte, padroeira dos nossos compatriotas madeirenses.
Da Madeira, deslocou-se o
padre Manuel Gonçalves Ramos para presidir à 21ª edição

desta festa e nos ajudar a vivêla mais intensamente. Outrossim, esteve também connosco
o cónego José Manuel Freitas,
antigo responsável desta Missão e que durante anos, serviu
exemplarmente a Igreja em
greal e a nossa comunidade
em particular.
Com início na sexta-feira, dia
12, a festa culminou no domingo, com a realização da celebração eucarística, seguida de
procissão e arraial.

O dogma da Assunção da
Mãe de Deus, que a igreja
Católica celebrou na segundafeira, 15 de Agosto, feriado
nacional em Portugal, é particularmente festejado na Região
Autónoma da Madeira, onde o
povo tem dedicado, desde os
mais recuados tempos, uma
especial e profunda devoção a
Nossa Senhora do Monte, também desde há anos já muito
querida e celebrada com muita dignidade na nossa comunidade.
Em termos de condições
atmosféricas ideais, o sábado
terá sido o melhor dos três dias
festivos, já que na sexta-feira a
chuva estragou o arraial, e, no
domingo, ela se fez sentir durante a realização da procissão.
Foi, portanto, um dia e serão
espectaculares, com muito movimento à volta das actividades
no parque festivo e no subsolo
da igreja. Isto, evidentemente,
depois da celebração solene em
honra de Nossa Senhora do
Monte, em que foram cele-
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brantes os padres José Maria
Cardoso, José Manuel Freitas e
Manuel Gonçalves Ramos,
coadjuvados pelo diácono António Ramos. No acompanhamento da missa, esteve o Coral
do Senhor Santo Cristo dos
Milagres, sob a gerência de
Filomena Amorim.
A enorme concentração das
pessoas no recinto festivo e do
clero, da imagem e demais

grupos no adro da igreja, é
sempre um momento muito
emotivo para a despedida da
Senhora, ante o cântigo respectivo e o acenar de lenços brancos, havendo, até, lágrimas nos
olhos das pessoas.
Fora um ponto alto do domingo, depois do desfile da procissão, cuja organização esteve
ameaçada pela chuva e com
algum atraso. Todavia, cumpriu o seu trajecto e revestiu-se
de muita singeleza, não faltan-

comissões de festas e de associações e colectividades recreativas, foram as de Francisco
Salvador, conselheiro das Comunidades Portuguesas; Da-

tuguesa de Montréal, da Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval e a Banda de Nossa
Senhora dos Milagres, tendo a

Festival Cultural
da Comunidade Portuguesa
PROGRAMA:
25-26-27 e 28 de Agosto de 2005
Quinta-Feira, dia 25 de Agosto:
Apresentação de um filme
Local: Parque de Portugal
Hora : 8H00 P.M.
Traga a sua cadeira
Sexta-feira, dia 26 de Agosto:
Artistas da comunidade
Fado e canção
Hora: 6H00 P.M.
Local: Parque de Portugal
Sábado, dia 27 de Agosto:
A partir das 4H00 P.M. e sempre no Parque de Portugal
Folclore e variedades.
Domingo, dia 28 de Agosto:
O desfile terá inicio à 1H00 da tarde
Terá inicio na rua Prince Arthur e subirá o boulevard StLaurent até à avenida Mont-Royal. Haverá grupos folclóricos e
alguns carros alegóricos, convidados e todos os que se quiserem
juntar a nós podem fazê-lo e podem trazer bandeiras
portuguesas.
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imagem o clero, na vanguarda,
e as senhoras e cavalheiros em
promessa, na rectaguarda.
Este dia maior houvera sido
iniciado com a eucaristia dominical, concelebrada pelo cónego Freitas, padre José Maria e o
padre Ramos, coadjuvados pelo
diácono António Ramos e acompanhada pelo Coral de
Santa Cruz, sob a direcção de
Inês Gomes, terminando brilhantemente com o concerto
da Filarmónica Portuguesa de

outras étnias das imediações.
No aspecto musical dos dias
festivos, pois, actuaram Tony
Arruda, os conjuntos “Tropical” e “Renovation”, este com a
Fátima Miguel; Francisco Raimundo, Alexandre Câmara e o
Trio Jorge Canha, vindo expressamente da Madeira; enquanto
de Toronto, a contribuição
artística veio das jovens Emily
Melo, Lindsay Moita e do Rancho Folclórico Madeirense
daquela cidade.

Montréal e a actuação dos
demais artistas convidados.
Uma outra e muito popular
característica desta festa, é a
sua componente cívica, com
bastante entretenimento musical e os serviços de bazar, espetadas, o bolo caco, exposição de
artesanato madeirense, o jogo
do rabaneto, etc., não só atraindo as centenas dos habituais
deste acontecimento religioso
e profano, mas também de

Esta 21ª edição da solenidade
de Nossa Senhora do Monte
constituiu, como se viu, outro
dos momentos altos da comunidade, e, por isso, são endereçadas as nossas felicitações à
Comissão da Festa, na pessoa
da sua presidente, a Teresa
Rodrigues, e ao padre José
Maria Cardoso, como responsável da Missão.
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Alma juvenil
Estas são de graça...
Havia um alentejano que ia a passar por uma loja e viu lá escrito
na montra: “Moto-serra corta 100 árvores num dia “
O alentejano começou a pensar...
“Então eu com o meu machado corto 2 ou 3 vou comprar esta
coisa.” Lá foi o alentejano todo contente para casa e quis logo
experimentar a moto-serra: no 1º dia cortou 3 árvores, no 2º dia
cortou 2 e no 3º cortou uma. O alentejano ficou fulo com o
vendedor e voltou à loja para entregar-lhe a moto-serra. O
vendedor depois de desmontar a moto-serra viu que esta não
tinha nada e pôs a motoserra a trabalhar. Diz logo o alentejano:
“Ei ! QUE BARULHO É ESTE ?”
Numa das primeiras campanhas eleitorais depois do 25 de Abril,
um partido de direita, para captar a simpatia dos alentejanos,
prometeu que se fosse governo os alentejanos só trabalhariam
seis meses por ano. Os partidos de esquerda, para não ficarem
mal vistos, começaram a prometer que se fossem governo os
alentejanos só trabalhariam um mês por ano. Num dos comícios
em que só se falava em trabalhar um mês por ano, um
alentejano, mais velho e desconfiado, pergunta a outro:
- Ó compadre, estou a ouvir bem ??!! O nosso candidato está a
prometer que se for governo só vamos trabalhar um mês por
ano ? - É verdade compadre. Só vamos trabalhar 30 dias por
ano. - Ó compadre, e desses 30 dias quantos dias vamos tirar
para férias
Encontravam-se um francês, um preto e um alentejano numa
ilha deserta. O navio onde seguiam tinha-se afundado e já se
encontravam na ilha à algum tempo..
Certo dia uma lâmpada dá à costa... Todos eles acreditavam nas
velhas lendas e decidem friccionar a lâmpada para ver o que
acontecia. E eis que aparece o génio da lâmpada, que como
prova do seu agradecimento, decide dar-lhes três desejos -um
a cada um. O francês não hesita e diz:
- Génio... eu gostaria de voltar para Paris onde as mulheres são
belas e o vinho fantástico...
Pufff... o francês desaparece..
O preto diz:
- O que ê gostar mesmo era voltar para a América.. poder beber
um cerveja no bar do bairro.. e poder encontrar os seus amigos..
enfim, voltar á civilização!!
E puff... Lá vai o preto para os ‘states’!
Finalmente é a vez do alentejano:
- Ehhhh... ficar aqui sozinho é muito chato para mim... eu quero
que os meus companheiros voltem para cá!

Foto da semana

Os chineses chegaram
em Cabo Verde antes dos
navegadores portugueses?
Esta é a pergunta (ou espanto) que está na ordem do dia, na
semana em que os chineses comemoram os feitos do almirante
Zheng He, que em 1405 comandou uma armada que percorreu
o Índico, dobrou o Cabo da Boa Esperança, seguiu a linha de costa
de África até Cabo Verde, rumou à América, Austrália e Nova
Zelândia.

Ou seja, esta pode ter sido a primeira grande viagem de
exploração marítima da história, o que deitaria por terra a tese de
que foram os portugueses a descobrir os grandes caminhos
marítimos que revolucionaram o conhecimento do mundo. 600
depois, uma réplica do junco Sobrolho Verde, que integrou a armada chinesa, deixou Cantão para comemorar as proezas do
almirante Zheng He. Com uma viagem marcada para 11 portos no
continente chinês e 17 países da Ásia e de África, a réplica do junco
fez-se ao mar na tentativa de recriar parte da viagem iniciada em
1405.
No livro “1421, o Ano em que a China descobriu o mundo”, Gavi
Menzies, oficial da marinha britânica nascido em 1937 na China,
conta que a 08 de Março de 1421 a maior frota do mundo - com
mais de 100 barcos - partiu da China rumo ao oceano Índico e que
as embarcações, os enormes juncos, estavam sob o comando de
Zheng He e outros almirantes eunucos...

D’ZRT

EXCLUSIVO Logo de
“Superman Returns”

Agarrem-se bem! A Voz de Portugal tem o maior prazer em
poder revelar em primeira mão, o logotipo definitivo que irá
ser usado em campanhas de marketing e promoção de “Superman Returns”. Disponibilizado pela Warner Bros. logo
pela manhã, o logo do S de Superman está bem mais
estilizado, bem ao jeito do século XXI e das suas tendências.
É definitivo pois, que Brandon Routh usará o mesmo simbolo
ao peito, enquanto encarnando a conhecida personagem da
banda-desenhada. O épico de Bryan Singer tem data de
estreia marcada para o dia 30 de Junho do proximo ano e
centra-se no regresso de Superman á Terra após alguns anos
de ausência. Quando regressa, depara-se com um plano
macabro do seu arqui-inimgo contra si e da terrivel noticia
que a sua amada, Lois Lane, decidiu refazer a sua vida ao
lado de outro homem. É num turbilhão de sentimentos que
Clark Kent repensa a sua existência, toma decisões e decide
proteger o planeta que sempre o acolheu. Até lá, é esperar por
novas imagens da mega-produção da Warner.

A Good Year

País de Origem: Portugal
Escreve-se D’ZRT, mas lê-se
“Dessert” (sobremesa, em
inglês). São, também, as iniciais dos nomes de cada um
dos cantores/actores da banda da série televisiva “Morangos Com Açúcar”: David
(Sandro Angélico), Zé Milho
(Vítor Fonseca), Ruca (Edmundo Vieira) e Topê (Paulo
Vintém).

D’ZRT
continuam em
1º lugar no top
Os portugueses D’ZRT
conti-nuam esta semana a
liderar a tabela de vendas de
álbuns em Portugal graças ao seu álbum homónimo.
O disco de estreia da banda formada na série televisiva
“Morangos com Açúcar” já atingiu o estatuto de dupla platina, por
vendas superiores a 40 mil cópias.
A tabela dos álbuns mais vendidos em Portugal regista apenas
uma nova entrada esta semana, pertencente ao disco “És Tão
Boa”, de Herman José, que entrou directamente para o 25º posto.
Os Humanos continuam no 2º lugar do top, seguidos pelos
Coldplay em 3º com “X & Y”.
Refira-se também a subida para
o 8º lugar de “Brasilatinidade”,
de Martinho da Vila, que conta
com a participação da fadista
Katia Guerreiro, e que na semana passada estava na 11º posição.

Que grande sorriso!!??
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Já está definido a próxima pelicula que constará do vasto
curriculum do actor Russel Crowe. Dirigido (mais uma vez)
por Ridley Scott que presentemente nos galardoou com
“Kingdom Of Heaven” e onde já trabalhou em “Gladiator”, “A
Good Year” irá ser o veiculo escolhido pelo realizador para
presentear-nos com mais uma fantástica representação de
Crowe, num decalque do famoso romance de Peter Mayle com
o mesmo nome. A história gira em torno de um investidor de
sucesso que repentinamente fica sem emprego. Desiludido,
decide viajar até Provence onde lá inicia um projecto ambicioso
de pegar numa empresa de vinhas hipoteticamente falida
controlada pelo seu tio, falecido recentemente. Apesar de dificil
tarefa, a situação complica-se com a chegada de um primo
americano, há muito desaparecido. Para já, Scott procura
localizações ideais na região de Provence, que possam dar a
consistência e a profundidade que o romance de Peter Mayle
apenas conseguiu em paginas. Com a notoriedade e estigma
de Russel Crowe, Scott prividencia desde já a necessidade de
um olhar atento aos desenvolvimentes desta pelicula, e a longa
espera do que poderá sair do mesmo preparado que
providenciou 5 oscares a “Gladiator”.
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Vária
Daniel Pereira lança mais uma obra

U2 em Lisboa

Mapa da Cidade Velha

U2 sobiu ao palco no domingo só perto das dez da noite mas a
romaria para ouvir a melhor música do mundo começa antes. Às
cinco da tarde, abrem as portas do estádio. Os muitos milhares que
dormiram ao relento para conseguir um bilhete vão correr pelos
melhores lugares. Está lançada a contagem decrescente para o
fim da etapa europeia da digressão Vertigo. O concerto está há
muito esgotado – os mais de 50 mil ingressos voaram das
bilheteiras no início de Março - e
adivinha-se um dos acontecimentos musicais do ano. Esperanças para os fãs de última hora
só se os U2 desistirem dos 200
bilhetes que lhes estão destinados... Os outros números do
espectáculo são também vertiginosos. O palco que vai receber
os U2 no Estádio Alvalade XXI
está a ser montado desde quinta-feira, para transportar todo o
material são necessários 70 camiões e na montagem das estruturas
estarão envolvidas 300 pessoas, dados da promotora. A segurança
no estádio durante o concerto será garantida por 450 agentes da
PSP, GNR, corpo de intervenção e agentes à paisana para controlar
no exterior a venda ilegal de bilhetes. A promotora garante ainda
que os ingressos serão controlados nas várias entradas do estádio
por um sistema de código de barras que impede falsificações.
A banda deverá manter o alinhamento de outros concertos na
Europa, abrindo com Vertigo , o primeiro tema retirado do álbum
How to dismantle an atomic bomb , que dá o mote para a digressão.
Apesar do título remeter de imediato para o terrorismo, no
contexto dos recentes atentados bombistas ou no da intervenção
militar dos Estados Unidos no Iraque, o álbum é sobretudo
composto por canções que evocam uma atmosfera pessoal e familiar. «Para desarmar uma bomba atómica apenas é preciso amor»,
afirma Bono , que dedica uma das músicas, Sometimes You cant
make it on your own, ao seu pai, recentemente falecido.
A intercalar com temas novos, a banda propõe revisitar o
passado e regressar a temas como 11 O’Clock Tick Tock, o seu
primeiro single, editado pela Island Records, I Will Follow ou Electric Co. Haverá ainda outras canções incontornáveis, que Bono
tem aproveitado para mostrar a vertente política e falar da
actualidade, como Pride in the name of Love, Sunday Bloody Sundayou One. É neste tema, retirado do
álbum Achtung Baby, que os clubes de
fãs portugueses dos U2 querem fazer
um cordão humano pela paz, pondo a
audiência com as mãos dadas no ar
durante toda a canção. A banda
deverá manter o alinhamento de
outros concertos na Europa, abrindo
com Vertigo , o primeiro tema retirado do álbum How to dismantle
an atomic bomb , que dá o mote para a digressão. Apesar do título
remeter de imediato para o terrorismo, no contexto dos recentes
atentados bombistas ou no da intervenção militar dos Estados
Unidos no Iraque, o álbum é sobretudo composto por canções que
evocam uma atmosfera pessoal e familiar. «Para desarmar uma
bomba atómica apenas é preciso amor», afirma Bono , que dedica
uma das músicas, Sometimes You cant make it on your own, ao seu
pai, recentemente falecido. A intercalar com temas novos, a banda
propõe revisitar o passado e regressar a temas como 11 O’Clock
Tick Tock, o seu primeiro single, editado pela Island Records, I Will
Follow ou Electric Co. Haverá ainda outras canções
incontornáveis, que Bono tem aproveitado para mostrar a vertente
política e falar da actualidade, como Pride in the name of Love,
Sunday Bloody Sunday ou One.
É neste tema, retirado do álbum Achtung Baby, que os clubes de
fãs portugueses dos U2 querem fazer um cordão humano pela paz,
pondo a audiência com as mãos dadas no ar durante toda a
canção.

O historiador Daniel Pereira
lança na quarta-feira, na Praia, a
obra “Estudos da História de
Cabo Verde”, que inclui oito
investigações históricas sobre o
arquipélago entre os séculos XVII
e XVIII. A compilação é uma
segunda edição, revista e aumentada, de oito textos publicados
dispersamente há cerca de 20 anos.
Motivação, ideologia e política na ocupação do espaço em Cabo
Verde, As insolências do capitão Domingos Rodrigues Viegas e do seu
irmão Belchior Monteiro de Queiroz contra as autoridades da ilha
de Santiago (1653-1665), A Fundação da Companhia de Cacheu
(1671-1676) e Cabo Verde - Catequização e baptismo de escravos
(1690-1700) são alguns dos temas tratados pelo historiador. Para
o autor, o trabalho agora reeditado é, “afinal” um contributo para
que os cabo-verdianos saibam quem são, o que defendem e por
que causas lutam, pois, sublinha, “no mundo moderno, as
respostas a estas questões é crucial para o futuro de qualquer
Nação”. No prefácio ao trabalho de Daniel Pereira, o sociólogo
guineense, Carlos Lopes, afirma que o autor “consegue imprimir
uma paixão pela História e seus pequenos episódios que fazem dos
sujeitos algo de palpitante, aguçando a curiosidade de leitores e
estudantes”. Considerando o trabalho “uma digressão histórica
muito importante”, Carlos Lopes diz acreditar que “a História é o
terreno predilecto para a construção da identidade e, como tal,
não pertence em exclusivo a ninguém”. A cerimónia de
lançamento de “Estudos da História de Cabo Verde” surge no
âmbito das comemorações do 30º aniversário da independência
de Cabo Verde.

Cantinho da Poesia
Contradições

Festa da Natureza

Há alguns anos o latim
Era a língua oficial
Na santa missa mas por fim
Puseram-lhe ponto final

As Ilhas, terras d’encanto
Vestidas de belas cores
As flores da Natureza
Enfeitam nossos cabelos.

Um papa a interditou
Por não ter préstimo algum
Depois a missa passou
Prá nossa lingua comum

Danças com mil chilreios
Soltam-se melodias d’amar
É a natureza em festa
Com cantares tão belos.

Para a gente a entender
Oqué é tão natural
Também para não viver
Na ignorância total
Passou tudo a ser cantando
Na língua comum do povo
Hoje há latim misturado
Voltamos atràz de novo
Pelo menos quanto a mim
Acho uma injustiça
Introduzir o latim
De novo na santa missa
Não são todos os sacerdotes
Que a isso se atrevem
Mas sim alguns espertalhotes
Que alteram o que não devem
Sacerdote que faz isso
Só a discórdia semeia
E presta um mau serviço
Ao rebanho que pastoreia
E quando tem o sangue quente
Educação vá-te embora
Põem simultâneamente
A bílis pela boca fora
A quem não tem educação
Apetece-me perguntar
têm Cristo no coração?
Deixo a pergunta no ar
José Elíso Moniz

Lagoas de águas puras
Montanhas olhando os céus
Jardins tão caprichosos
Anda daí, vem conhecê-los!
Rosa Maria Silva

AGENDA COMUNITÁRIA
Torneio de Golfe do S.M. Benfica
O Sport Montreal & Benfica organiza um torneio de golfe, que
se realizará no dia 27 de Agosto do corrente, pelas 8h00, no
campo de golfe Hemmingford.
Aceitam-se inscrições até ao fim desta semana.
Para mais informações, contactar S.M. Benfica: (514) 273-4389

Piquenique em Gatineau
Os Mordomos do Espírito Santo convidam a comunidade a
participar no seu PIQUENIQUE anual que terá lugar no dia 20
de Agosto no Parque da Igreja (localizada no 13 rua Ste.
Bernadette em Gatineau). Animação com Discoteca Nova,
dança, divertimento e alegria, além de uma ementa variada, de
comer e chorar por mais... Venham todos participar nesta
actividade da nova mordomia do Espírito Santo!
Para mais informações, contactar Agostinho Velho pelo
819-778-1936

Festa Internacional da
Lusofonia de Montreal
As produções Lusofonia apresentam a sua Festa anual que se
realizará no sábado 10 de Setembro de 2005, a partir das 18h00,
no Ste-Catherine Hall, 1700, rua Amherst (Metro Berri-UQAM),
com jantar e convidados especiais Tina Duarte (Angola), Zé Rui
(Cabo Verde), Grupo Musical A Voz da Terra (Brasil) e DJ
Edson. Bilhetes $39.99 com antecedência. Preço à porta a
discutir. Bilhetes à venda no Restaurante Chez le Portugais:
(514) 849-0550; Discoteca Portuguesa (514) 843-3863;
Restaurante Mavi: (514) 340-9664 Para mais informações
contactar : (514) 734-0014.

Aulas de Pintura “Sinfonia-Açoreana”
Como habitualmente as aulas de pintura a óleo dadas pela
Artista Pintora Mercês Resende dos Reis terão início no dia 12
de Setembro.
Horário: 9h00/12h00 AM. e das 19h00às 22h00.
As inscrições devem ser feitas o mais rápido possível.
Para mais informações, contactar:
Mercês Resende dos Reis Tel: 450 .978 .5488

Grandiosas festas do Bom Jesus
Senhor da Pedra em Laval
20 e 21 de Agosto de 2005

ABRO OS BRAÇOS
Abro meus braços
Abraço a natureza
Sem firmeza nos passos
Pois o corpo já me pesa.
Alcanço o sol
Beijo a lua
Bebo a água
Onde a água me leva…
Meu cheiro é
rosmaninho…
Eis o meu percurso
Eis o meu caminho
Deixei fugir o tempo
Plano ao vento
É tarde...
A tarde é amena
Aceno lá de cima
Num tempo certo
Eis a minha alma serena
Vem céu!
Estás por perto!
Rogério Simões

SÁBADO
18h00: Mudança da imagem com Eucaristia presidida pelo
Pe.Dr. José Vieira Arruda.
19h00: Arraial no Centro Comunitário e recinto da igreja, com
a Filarmónica do Divino Espirito Santo de Laval Conjunto Musical Sky Queen e o Grupo Folclórico Estrelas do Atlantico.
DOMINGO
15h00: Eucaristia solene presidida peloPe. Dr. José Vieira
Arruda.
16h00: Grandiosa procissão do Senhor da Pedra pelas ruas
adjacentes à igreja.
17h00: Arraial com a Filarmónica do Divino Espirito Santo de
Laval e o Conjunto Musical Sky Queen.
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Guia do Consumidor
CÂMBIO DO DÓLAR
CANADIANO
EM PORTUGAL

UM SERVIÇO DO

EM 16 AGOSTO 2005

1EURO=1.4856

AGÊNCIAS DE VIAGENS

Consulado Geral
de Portugal
2020 Rua University, suite 2425
Montreal (Québec) H3A 2A5

Tel.: 514.499.0359
HORÁRIO DE ABERTURA
2ª, 3ª, 5ª,6ª das 9 às 12h30
4ª das 9h - 12h30 e das 14h-17h
Site Web
www.cgportugalmontreal.com

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Polícia, Fogo, Ambulância
Clínica Portuguesa Luso
Detecção de gás
Emigração Canadá
Emigração Quebeque
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria
Hospital Ste-Jeanne-d'Arc
Hospital Ste-Justine
Hospital Montreal para Crianças
Informação Montreal
Normas do trabalho
Recolha de lixo e urgências
Serviço Interculturais
Sun Youth, Serviços de Urgência
Urgências sociais

9-1-1
849-2391
598-3111
496-1010
873-2445
844-0161
842-1231
842-6141
345-4931
934-4400
872-1111
873-7061
872-3434
872-6133
842-6822
896-3100

ASSOCIAÇÕES
E CLUBES
Associação dos Pais
495.3284
Associação Port. do Canadá
844.2269
Associação Port. do Espírito Santo 254.4647
Associação Port. de Lasalle
366.6305
Associação Port. de Ste-Thérèse 435.0301
Associação Port. do West Island 684.0857
Casa dos Açores do Quebeque 388.4129
Casa do Ribatejo
729.9822
Centro de Ajuda à Família
982.0804
Centro Português de Referência 842.8045
Centro Com. do Espírito Santo
353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz 844.1011
Clube Oriental Português de Mtl 342.4373
Clube Portugal de Montreal
844.1406
Instituto Cultural Açoriano
844.6371
Filarmónica Portuguesa de Mtl.
982.0688
Filarmónica Esp. Santo de Laval 844.2269
Grupo Folc. Campinos do Ribatejo 353.3577
Grupo Folc. Português de Mtl.
739.9322
Missão de Nossa Senhora Fátima 687.4035
Rancho Folclórico Verde Minho 768.7634
Sporting Clube de Montreal
499.9420
Sport Montreal e Benfica
273.4389

IGREJAS
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

484-3795
844-1011
687-4035
583-0031
376-3210
593-9950
525-9575

ENSINO ESCOLAR

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

RÁDIO E TELEVISÃO

CH TV
Portugalíssimo
Rádio Centre-Ville
Radio Clube Mtl.
TVPM
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ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent

514.987.7666

HISPANO-LUSO
220 Rua Rachel Est

514.849.8591

LATINO
177 Mont-Royal Est

514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est

514.844.3054

TAGUS
4289 St-Laurent

514.844.3307

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St-Laurent
514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

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
4276 St-Laurent
514.843.3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO

ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O
514.272.5779

ELECTRICIDADE
514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIAS

FARMÁCIA TRANG
4148 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio

514.844.6212

FLORISTA

FLEURISTE FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.
514.288.4548
Fax.: 514.288.0225

FOTÓGRAFOS

PHOTO GALÍCIA
4065 St-Laurent

514.845.5335

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
Eduino Martins, Cel.:
514.277.7778
514.862.2319
ALFRED DALLAIRE Groupe Yves Legaré
1350 Autoroute 13, Laval 514.595.1500
Víctor Marques
514.570.9857

GARAGENS

HOTEL

RAMADA BLAINVILLE
www.hotelramadablainville.com
1136 Boul. Labelle
450.430.8950

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
514.376.3210

MÁQUINAS DE COSTURA

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert
514.271.6452

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
1735 Boul. des Laurentides
Laval, Québec
450. 669.7467
[MEMORIA] DESIGN
Design de monumentos
www.memoriadesign.com
rua St. Urbain
Montreal, Québec

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion
514.845.5804

ARCA

4117 St-Laurent
MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

514.288.3019

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

351-1716

RENOVAÇÕES

LES RÉNOVATIONS LISBONNE INC.
Tony
514.593.6649
Dominique
514.842.6420

RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE E.

514.858. 6030

CASA VINHO
3750 MASSON

514.721.8885

514.710.0132

514.842.0591

REVESTIMENTOS

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

OURIVESARIA

OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. St-Laurent

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.
514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.
514.861.4562

MÓVEIS

CANALIZADORES

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

Necrologia

OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent
514.843.8727

ROBERT TAPIS E PRELATS
4577 St-Laurent
514.845.1520
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel
514.725.2626

TIPOGRAFIAS

TYPOGAL LTÉE.
4117-A, St-Laurent

TRANSPORTES

514.844.0388
Fax: 514.844.6283

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

Cancros de pele
triplicaram nos últimos 30 anos
Os casos de pelo menos dois tipos
de cancro de pele triplicaram entre
as mulheres com menos de 40 anos,
revela um estudo divulgado numa
revista médica dos EUA. Na década
de 70, em cada 100 mil mulheres, 13
sofria de melanomas, hoje em cada
100 mil, 32 contraem a doença. O
estudo foi publicado pela revista da
Associação de Medicina NorteAmericana, e salienta que o número de doentes com aqueles tipos
de cancro mostra que a população jovem ignorou os avisos sobre
os riscos da exposição solar excessiva e à utilização de solários. Os
dois tipos de cancro de pele que registaram aumento foram os que
se caracterizam por células carcinoma escamosas (SCC) e células
carcinoma elementares (BCC). A doença pode surgir em todo o
corpo, mas as áreas de infecção mais comuns são as que ficam
expostas ao sol. No ano 2000, foram diagnosticados 800 mil novos
casos de BCC e 200 mil de SCC. O triplo dos casos detectados nos
anos 70. O director do serviço de dermatologia do IPO, Fernando
Santos, explica que estes cancros surgem muitas vezes devido a
probelmas culturais. «O bronze ainda é encarado como símbolo
de beleza e de saúde mas isso não corresponde à verdade»,
salienta. O estudo decorreu entre 1976 e 2003, disseram os autores
da investigação, indicando que durante esse período foram
diagnosticados 451 cancros de tipo BCC em 417 pacientes, além
de 70 casos de cancro do tipo SCC em 68 pacientes.

†

Joaquim Henriques

Faleceu em Montreal, segunda-feira 15 de Agosto, com a idade de 95 anos,
o Joaquim Henriques, natural de Erada, Covilhã, Portugal.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
514. 277.7778
www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral terá lugar amanhã, quinta-feira 18 de Agosto de 2005, após missa
de corpo presente, pelas 10h00, na Missão Santa Cruz, em Montreal.
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†

António Marques
1939 - 2005

Faleceu em Montreal, no dia 12 de Agosto
de 2005, com a idade de 65 anos, o António
Marques, natural da Marinha Grande,
Portugal, esposo da Maria Lourenço.
Deixa na dor sua esposa, suas filhas Paula
Cristina e Sandra (Patrick Palmer), seus
netos Justine Cyr e Anthony Marques, seus
irmãos, cunhadas (os), sobrinhas (os), assim
como muitos familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778
www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral teve lugar segunda-feira, dia 15 de Agosto de 2005, na Missão
Santa Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre para o Mausoléu St-Martin,
onde foi a sepultar, em cripta.
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.

†

Diamantina Silva Marques
1952 - 2005

Faleceu em Laval, com 53 anos de idade, no dia 13
de Agosto de 2005, a Diamantina Silva Marques,
natural de Povoa do Varzim, Portugal, esposa do
Mario Cocola.
Deixa na dor seu esposo, seu filho Sidney, sua
sogra Albina Del Faboro, irmãos e irmãs, cunhados
(as), sobrinhos (as), assim como outros familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159 Boul. St-Martin Este, Laval
514. 277.7778
www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral tem lugar hoje, quarta-feira 17 de Agosto de 2005 pelas 10h00,
na Igreja Notre-Dame-de-Fatima, 1815 rue Favreau, em Chomedey, seguindo
depois o cortejo fúnebre para o cemitério St-Vincent de Paul, onde irá a
sepultar.
A família, muito sensibilizada, vem por este meio, agradecer a todas as
pessoas as muitas provas de carinho e amizade que lhe foram dadas por
ocasião do funeral do seu ente querido, bem como a todas aquelas que, por
qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sentimento de pesar por tão
infausto acontecimento. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

†

João da Mota
1923 - 2005

Faleceu em Laprairie, no dia 14 de Agosto de 2005,
com a idade de 81 anos, o João da Mota, natural de
Lomba do Bortão, São Miguel, Açores, esposo da Maria
Germana de Resendes.
Deixa na dor sua esposa, seu filho José Luís (Isabel
Rodriguez), seus netos Amanda, Elsey e Steven, seus
irmãos António e Manuel, suas irmãs Joana, Maria
José, Maria Emília e Silvina, cunhados (as), sobrinhos
(as), assim como muitos 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 defunto encontra-se em capela ardente ainda hoje, quarta-feira 17 de
Agosto, a partir das 9h00. Seguir-se-á o funeral, às 11h00, na Missão Santa
Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre para o cemitério Notre-Dame-desNeiges, onde irá 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.

Conversa com Jesus
Converse com Jesus todos os dias. Meu Jesus, em Vós depositei
toda a minha confiança. Vós sabeis de tudo. Pai e Senhor do
Universo, sois o Rei dos Reis. Vós que fizeste o paralítico andar,
o morto ressuscitar, o leproso sarar, Vós que vedes as minhas
lágrimas, bem sabeis, Divino Amigo, como preciso de alcançar
de Vós esta grande graça (pede-se a graça com fé). A minha
conversa Convosco, Mestre, dá-me ânimo e alegria para viver.
Só de Vós espero com fé e confiança (pede-se a graça com fé)
que com esta conversa que terei Convosco durante 9 dias eu
alcance esta graça que Vos peço com fé. Com gratidão, publicarei
esta oração para outros que precisem de Vós, aprendam a ter fé
e confiança na Vossa misericórdia. Iluminai os meus passos,
assim como iluminais todos os dias o amanhecer. E como
testemunho da vossa conversa, digo Jesus, tenho confiança em
Vós e mais aumentarei a minha fé, pelas graças alcançadas.
Favor obtido.
M.C.
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Serviços & negócios

Desporto
Hóquei em patins: Portugal sobe
ao pódio, Espanha é campeã

Precisa-se agente de viagens que
fale português e francês/ou inglês,
com conhecimentos em viagens, para
criar clientela portuguesa.
Aurélia (514) 868-9999
A Padaria Notre Maison procura
empregada para o balcão. Tempo
inteiro. Telefone: (514) 844-2169

PRECISA-SE
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

A selecção portuguesa de hóquei em patins assegurou o 3º lugar
do campeonato do Mundo da modalidade, ao vencer a Itália por
4-3. Reinaldo Ventura, jogador do F.C. Porto, foi decisivo para a
subida da equipa lusa ao pódio, já que apontou três golos; o outro
foi marcado por Valter Neves.
No jogo para a atribuição do título, a equipa espanhola confirmou
o favoritismo, vencendo por 4-1 a Argentina e sagrando-se assim
campeã.
Portugal, que era o campeão em título, lutou com a Itália
(treinada pelo português Cristiano Pereira) por um lugar no pódio.
Mas as coisas não começaram bem para os portugueses, que
sofreram o primeiro golo logo aos 13 segundos, por Davide
Motaran.
Com o incansável apoio do público, os portugueses souberam
reagir e pouco depois Valter Neves voltou a empatar a partida.
Reinaldo Ventura foi determinante, marcando dois golos que
permitiram a Portugal chegar ao intervalo com uma vantagem de
3-2.
Nos momentos iniciais da segunda parte Massimo Tataranni
colocou de novo a partida em igualdade, mas, a 14 minutos do fim,
Reinaldo Ventura voltou a marcar, dando assim o terceiro lugar
a Portugal.

Procuramos cozinheiro com 5 anos
de experiência, e pessoa para lavar
loiça. Tel: (514) 861-9833

Procuramos pessoa para trabalho
geral em casa particular, grande,
bonita e moderna, com experiência e
referências se possível. Mulher jovem
de preferência, que fale francês e
com algum conhecimento do inglês.
No início, emprego temporário, para
ensaio de um mês. Não tem de tomar
conta de crianças. Deve gostar de
animais e tomar conta de gatos.
Trabalho das 9h00 às 18h00, 5 dias/
semana. Conhecimentos culinárias
úteis. Bom salário para mulher honesta
e enérgica que sabe trabalhar com
autonomia ou pouca supervisão.
Tel: (514) 282-0000
Operários, mínimo de 5 anos exp. em
“pavé-uni” e muros de apoio. Bom
salário. Tempo inteiro.(514) 820-5247
Precisa-se empregadas com
experiência, a tempo inteiro ou
parcial, para o balcão.
Padaria Medeiros
(514) 277-9290
Padaria Coimbra precisa de empregada para o balcão. Tempo inteiro ou
parcial. Tel: (514) 844-0223
Companhia de Marcenaria Arquitectural situada em Anjou procura
empregados:
- Cortador de madeira para painel
- Marceneiro ajuntador
3 anos de experiência. Boas regalias.
Tel. para o (514) 830-5450
Restaurante português, no Velho
Montreal, procura ajudante cozinheiro.
Contactar
António Gonçalves
(514) 286-5223 ou
ir ao 201 Place d’Youville.
Precisa-se pessoal para trabalhar
nos jardins. Com ou sem experiência.
Contactar: (514) 995-9745
Procuramos costureira(o)s com
experiência, para fábrica moderna.
Para máquinas “2 agulhas”, “binding”
e “flatlock”.
Apresentar-se,
unicamente se tiver
experiência, no 9500 rua
Meilleur, local 400.
Precisa-se
cozinheiro
com
experiência, para pequenos almoços
e almoços. Tempo inteiro. Cozinha
aberta. Em Montreal.
Contactar Chris, pelo
telefone: (450) 689-5324

Precisa-se cozinheiro(a) com
experiência para abrir churrasqueira
portuguesa nas Laurentides (norte de
Montreal). Possibilidade de sociedade.
Tel: (450) 224-7141
Companhia que fabrica, todo o ano,
roupa de crianças precisa de:
- um assistente para o departamento
de carregamento
- pessoa para tomar conta das
encomendas. Carta de condução
uma vantagem.
Ester: (514) 277-4761
Precisa-se pessoas com experiência
em máquina “plain”, para fábrica de
casacos de mulher. Bom salário inicial.
Apresentar-se no 9292 rua
Meilleur, #303 (esquina com
Chabanel) e falar com Jack
ou Sr. Tessia.

Ciclismo: russo Efimkin
vence a Volta a Portugal

A companhia de paisagismo RANALDI
Inc. procura empregados para
pavimentos, jardins, etc… Também
procura pessoa com carta de
condução classe 3.
(514) 631-5898 ou (514) 809-0174
Procuramos condutor, para grossista
de produtos alimentares. Bom
conhecimento da cidade uma
vantagem. Treinamos se necessário.
Também procuramos pessoa para
trabalho geral em armazém.
Contactar: (514) 271-4908, entre as
11h00 e as 16h00

O russo Vladimir Efimkin ganhou a 65ª Volta a Portugal, em
bicicleta, que terminou com um contra-relógio individual de 36,6
quilómetros disputado em Viseu.
Efimkin, que vestiu a camisola amarela no terceiro dia da prova,
é o primeiro russo a ganhar a Volta, que nos últimos 10 anos teve
oito vencedores estrangeiros e dois portugueses.
O português Cândido Barbosa terminou no segundo lugar

Atletismo: Portugal consegue
uma classificação final
ao nível das melhores

ALUGA-SE
Aluga-se 3 1/2 na esquina de StLaurent e Villeneuve.
Telefonar para: (514) 843-6036
ou (514) 296-7274

Portugal conseguiu em Helsínquia uma performance muito boa
e que consegue aproximar a selecção nacional dos melhores
resultados da década de 90 quando contava com atletas como
Fernanda Ribeiro, Manuela Machado e Carla Sacramento.
Em 30º no quadro de medalhas e 24º na classificação de pontos
(contabilização dos oito primeiros) com 19, Portugal supera os
registos de Edmonton 2001 (uma medalha e 13 pontos) e de Paris
2003 (nenhuma medalha e nove pontos).
A prestação nestes Mundiais de Helsínquia aproximam-se dos
valores de Sevilha 99, em que não houve medalhas mas se
somaram 20 pontos. Só as quatro medalhas e os 31 pontos de
Atenas 97 ficam mais longe.
Para este resultado contribuíram as medalhas de bronze de
Susana Feitor (marcha) e Rui Silva (1500 metros), o quarto lugar
de Francis Obikwelu (100 metros) e o sétimo de Naide Gomes
(heptatlo).

VENDE-SE
Vende-se restaurante-churrasqueira
português, na zona sul. Bom potencial.
Contactar (514) 830-7942

VIAGEM
Organiza-se viagem a Nova Iorque,
para os dias 19, 20 e 21 de Agosto.
Organiza-se também saída a SainteAnne-de-Beaupré e Québec no dia 28
Agosto.
Contactar Beatriz Lourido
pelo telefone:
(514) 286-1972

F1: AS ÚLTIMAS deste
maravilhoso MUNDO da F1
Helder Dias
Raikkonen, o piloto aquém a sorte não tem sorrido esta época
está confiante, e tal como disse ao famoso jornal “Bild”, “O
campeonato ainda não está ganho pela Renault, caso o ganhe será
bem merecido, mas... Talvez seja a minha vez de contar com um
pouquinho mais de sorte e quem sabe... eles passarem a enfrentar um
pouco mais de problemas” disse Kimi Raikkonen.
Tiago Monteiro, o Português ao serviço da JORDAN não
estreará o seu novo EJ15B na Turquia, mas sim, e isto segundo o
seu companheiro de equipa Narrain Karthikeian, em Monza
dentro de um mês, e indo mais longe o Indiano adiantou “O
problema actual do nosso carro é precisamente os travões; com esta
nova versão teve uma grande evolução no que respeita aos travões
e à aerodinâmica, o que evidentemente nos irá proporcionar uma
maior luta com a Red-Bull e Sauber”. Ainda uma última notícia que
nos chegou, equipa Jordan está de facto interessada nos serviços
de Anthoni Davison, presentemente piloto de testes da equipa Bar.
Os pilotos da Fórmula 1 reuniram-se e enviaram a Max Molsey,
presidente da FIA uma proposta a qual constava uma nova forma
de treinos classificativos: a proposta tem como base o formato “uma
volta lançada”, que seria para evitar o tráfego, mas seria possível
uma segunda tentativa com menos combustível. A ordem de
entrada em pista, seria o resultado inverso de um treino livre.
Molsey já enviou a proposta dos pilotos a todos os chefes de equipa
que certamente irão avaliar o caso.
Mark Webber, actualmente piloto oficial da Williams, negou
todos os rumores que o vinham especulando na troca com
Giancarlo Fisichella da Renault. Webber, que tem como
empresário o próprio chefe da Renault, Flavio Briatori, disse estar
comprometido a 100% com a Williams.
Próximo encontro a 21 de Agosto no primeiro Grande Prémio da
Turquia. Até lá, escute os meus comentários na RÁDIO CLUBE
MONTREAL, aos domingos e às quartas. A sua RÁDIO
portuguesa 24 horas por dia.
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Quais são as equipas?
Nas próximas semanas vamos introduzir cada equipa que está
na Superliga em Portugal. Algumas são novas e outras são
dinastias que não parem. Nesta edição vamos introduzir Boavista
FC e Gil Vicente FC.

Gil Vicente FC
Palmarés
· Campeão da 2ª Divisão de Honra 98/99
Desde que regressou pela última vez
ao escalão máximo do futebol nacional, a
equipa de Barcelos tem realizado boas
exibições que lhe têm permitido manterse no principal campeonato português. O
seu ingresso na Primeira Divisão Nacional aconteceu no ano de 1990. O Gil
Vicente surgiu em 1924, após o nascimento de outros clubes na cidade de Barcelos, tal como o
Barcellos Sporting Club e o União Foot-ball Club Barcellense mas,
o Gil Vicente rapidamente se tornou na formação mais importante
da cidade do galo.
A ideia de fundar um novo clube para Barcelos surgiu de um
grupo de amigos, que se reuniam todas as tardes no Largo do
Teatro, situado no centro da cidade.
O nome inicial encontrado para a nova equipa foi Gil Vicente
Foot-ball Barcelense, tendo o nome Gil Vicente sido inspirado no
teatro com o mesmo nome, que se encontrava no local onde se
reuniam várias vezes. As primeiras dificuldades da jovem formação
fizeram-se sentir, sobretudo ao nível da necessidade de se
encontrar um campo para a prática do futebol. Na altura, a equipa
deslocava-se até ao emprestado Campo da Estação, que pertencia
a um outro clube de Barcelos, o Triunfo Sport Clube. Mas, a 3 de
Maio de 1933, frente ao Sporting Clube de Braga, o Gil Vicente
estreou-se no primeiro recinto da sua história, o Campo da Granja,
que posteriormente foi baptizado com o nome de Adelino Ribeiro
Novo, que se manteve até hoje. O Campo da Granja chegou a
pertencer ao União Foot-ball Club mas, com o seu desaparecimento, os gilistas transferiram-se para as suas instalações, onde
permaneceram até à presente temporada.
Ao contrário da maior parte dos clubes da SuperLiga Galp
Energia, o Gil Vicente experimentou várias cores nos seus
equipamentos até chegar ao que usa actualmente.
Inicialmente, as camisolas eram de cor vermelha e seguidamente foi escolhido o verde e branco de riscas horizontais,
seguiu-se o amarelo e vermelho em sintonia com as cores da
cidade e depois o azul. Nos últimos anos, o Gil Vicente decidiu
alternar as cores das suas camisolas entre o vermelho e o azul, em
consonância com as cores oficiais estabelecidas pelos seus
estatutos. O clube de Barcelos teve num determinado período da
sua história, a particularidade de ser dirigido por sacerdotes e na
temporada de 1974/1975, o padre José Maria Furtado, assumiu os
destinos do clube numa fase de instabilidade para o Gil Vicente.
Durante décadas, a equipa gilista permaneceu nos escalões
secundários, tendo ingressado pela primeira vez na Primeira
Divisão Nacional, em 1990, sob a orientação do treinador Rodolfo
Reis. A formação de Barcelos permanece no mais alto escalão do
futebol português até 1997, ano em que é despromovida e regressa
finalmente em 1999, com o técnico Álvaro Magalhães, após dois
anos de ausência.
Pela equipa de Barcelos passaram, nos últimos anos, jogadores
como Paulo Alves, que ingressou no Sporting, Nuno Capucho (que
se iniciou nas escolas da formação gilista) ou Drulovic, que viriam
a representar o FC Porto e treinadores como António Oliveira, que
orientou o FC Porto e a Selecção Nacional A. O Gil Vicente tem
jogado, ao longo dos anos, no Estádio Adelino Ribeiro Novo, nome
escolhido em homenagem ao ex-atleta do clube, que faleceu após
um choque em campo, num jogo decorrido em 16 de Setembro de
1946. Na época de 1987/1988 por imposição da Federação
Portuguesa de Futebol, que decidiu que os clubes da primeira e
segunda divisão passariam a ser obrigados a jogar em campo
relvado, o Gil Vicente iniciou o processo de arrelvamento do seu
recinto. O campo tem uma capacidade para 5012 espectadores,
no entanto, O Gil Vicente inaugurou, no dia 30 de Maio de 2004,
o Estádio Cidade de Barcelos,
incluído no Complexo Desportivo
Municipal de Barcelos. O evento
contou com um encontro de
futebol entre o Gil Vicente e o
Nacional de Montevideu do Uruguai, no qual os gilistas foram
derrotados por 2-1.
O recinto, com uma lotação
para 12504 pessoas, pertence à
autarquia local e será o local de
realização dos futuros encontros
da equipa gilista.
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Boavista Futebol Clube
Boavista Futebol Clube é um clube
desportivo português com sede no Porto. O seu
maior feito foi a conquista do Campeonato
Nacional de Futebol na época 2000/2001.
Palmarés
· 1 Campeonato IIª Liga 36/37
· 1 Título Superliga Galp Energia 2000/2001
· 1 Título 2ª Divisão B 49/50
· 5 Taças de Portugal 74/75; 75/76; 78/79;
91/92; 96/97
· 3 Supertaças “Cândido de Oliveira” 91/92; 96/97;
“A 1ª História do Boavista FC”
História do Boavista Futebol Clube
Os primeiros anos
Atingindo os cem anos de vida, o Boavista Futebol Clube
adquiriu a maturidade própria dos grandes clubes. Tudo começou
no dia 1 de Agosto de 1903.
Durante os 3 primeiros anos de vida, os seus jogos foram
disputados num campo situado na Rua dos Vanzeleres; mas no dia
1 de Outubro de 1906 António da Costa Mascarenhas conseguiu
o arrendamento do campo do Bessa. Dessa época ficaram-nos
poucas notícias. Em 1909, porém, a situação estava resolvida,
surgindo uma nova onda de entusiasmo que levou à
transformação do clube numa agremiação desportiva dirigida por
portuenses (mas que mantinha atletas ingleses), que equipava de
preto e a que foi dado o nome que actualmente conserva: Boavista
Futebol Clube. O Boavista conhece então um período de
estabilidade e a sua equipa de futebol é uma das mais poderosas
da Invicta. Os grandes acontecimentos desportivos da cidade
passam a ser desafios de futebol realizados com o FC Porto nos
torneios oficiais (e não só) que os adeptos das equipas portuenses
seguiam com atenção, cimentando-se entre os dois clubes uma
rivalidade que os seus atletas souberam manter de uma forma
saudável. Culminando este processo, os boavisteiros sagraram-se
vencedores do 1º Campeonato do Porto, que teve lugar na já
longínqua época de 1913-1914, e no qual participaram os clubes
mais representativos da cidade e arredores, alguns deles com
grandes pergaminhos no futebol nacional como o FC Porto, SC
Salgueiros, Académico FC, Progresso, Leixões SC e Sporting de
Espinho, bem como outros de menor potencial como o Valadares
FC, o Desportivo de Portugal e o GS Nun’Álvares.
Momentos de glória
Faltavam os grandes êxitos desportivos. Eles chegaram na
gloriosa década de 70 com a conquista de 3 Taças de Portugal.
Em 1974-75, sob a direcção de José Maria Pedroto, auxiliado por
António Morais e pelo Prof. Hernâni Gonçalves, a equipa do
Boavista demonstrou a sua classe em todos os campos do país - foi
a época do “Boavistão”, uma das mais esplendorosas do seu
historial. Classificado em 2º lugar no Nacional da 1ª Divisão (que
discutiram até ao fim), os axadrezados viriam a culminar a época
com um brilhante triunfo na Taça, batendo na final disputada no
Estádio José de Alvalade o seu rival daquela temporada, o Benfica,
por 2-1: A justiça da vitória boavisteira foi unanimemente
reconhecida. O “Norte Desportivo” referia que o Boavista “jogara,
convencera e... aguentara”, tratando-se de “uma firma respeitável
integrada na batalha da produção”. Esta vitória levou a equipa a
disputar, pela primeira vez no seu historial, uma prova europeia a “Taça dos Vencedores das Taças”. Spartal Trenava (Checoslováquia) e Celtic de Glasgow (Escócia) tornaram-se, assim, os
grandes adversários europeus do Boavista. No ano seguinte, o
Boavista reeditaria o triunfo nessa competição nacional, dirigido
pela mesma equipa técnica. A final realizar-se-ia no Estádio das
Antas e os do Bessa superiorizar-se-iam, desta feita, aos minhotos
do Vitória de Guimarães. A terceira Taça viria a ser conquistada
no final dessa década, sendo a equipa que bateu o Sporting CP no
jogo decisivo preparada pelo categorizado técnico inglês Jimmy
Hagan. A estes triunfos, o Boavista FC viria a somar outros, e a
enriquecer a sua sala de troféus conseguindo, na época de 199192, o triunfo nesta tão prestigiada competição.
Na época seguinte, em 1992-93, após eliminar nas meias finais
o Sporting no Estádio do Bessa por 1-0, o Boavista atinge a 5ª final
da Taça de Portugal do seu historial. No entanto, no Estádio do
Jamor os axadrezados perderam com o Benfica por 5-2. A vingança
surgiria 4 anos mais tarde, já no mandato de João Loureiro, quando
no mesmo palco a nossa equipa impôs uma derrota por 3-2 aos
encarnados, arrecadando o quinto “caneco” para o museu.
Na primeira temporada do novo milénio (2000-2001) é alcançado
o maior feito da nossa história. O Boavista sagra-se campeão
nacional, terminando com a hegemonia do Sporting, Porto e
Benfica no futebol nacional. Os homens do Bessa ao vencerem a
prova máxima do futebol português consolidam o estatuto de 4º
grande, mostrando a todo o país a “garra da Pantera”.
Com a construção do novo Estádio do Bessa séc. XXI, com uma
presença europeia cada vez mais assídua e consistente (2
presenças na Liga dos Campeões e presença nas meias finais da
Taça UEFA em 2002-03), com uma gestão patrimonial sagaz,
característica da família Loureiro e com a ajuda do público, sempre
presente, o Boavista Futebol Clube, crescendo de forma segura,
guindou-se ao 1º plano do futebol português e promete novos
triunfos.
“Lutando sempre com vigor, com brio e com lealdade” este ciclo
vitorioso irá ter continuidade ao longo deste milénio, para alegria
de todos os boavisteiros.
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BREVES
•Bosingwa lesionou-se e
pode falhar arranque da
SuperLiga. Bosingwa lesionou-se durante a sessão de
treino e poderá não estar
presente na partida inaugural
da SuperLiga que arranca no
próximo fim-de-semana com o
FC Porto a receber o Estrela
da Amadora.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•Essien no Chelsea por cinco
anos.O Lyon confirma a transferência de Michael Essien
para o Chelsea, de José Mourinho, pelo valor de 38 milhões
de euros, confirmando as
declarações do presidente do
clube francês após o empate
da equipa ontem frente ao
Marselha (1-1).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•Moutinho: «Não esperava
evolução tão rápida». João
Moutinho era um jovem extremamente feliz quando foi
contactado pelos jornalistas
no local de concentração da
Selecção «A». É natural que
assim seja já que se trata da
«primeira vez» do médio do
Sporting.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•Bruno Vale defronta o FC
Porto. O jovem Bruno Vale,
cedido a custo zero pelo FC
Porto ao Estrela da Amadora,
vai ter de defrontar o seu
clube, por não haver mais
nenhum guarda-redes disponível no clube da Reboleira,
como explica o seu presidente
António Oliveira.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•Corinthians goleia e lidera
Campeonato do Brasil. O
Corinthians lidera o Campeonato de Futebol do Brasil
depois de concluída a 20.ª
jornada em que goleou o Ponte Preta por 5-3.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•AC Milan conquista Troféu
Luigi Berlusconi. O AC Milan conquistou o troféu Luigi
Berlusconi numa partida disputada no estádio San Siro, ao
vencer a Juventus por 2-1,
numa partida em que o português Rui Costa só entrou na
segunda parte

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•Udinese vence Valencia (1-0)
e conquista Troféu Naranja
A Udine venceu o Troféu
Valencia Naranja, tradicional
torneio de pré-época que se
disputa em Espanha, ao vencer precisamente o Valencia
por 1-0.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•Bélgica: Sérgio Conceição
em bom plano na vitória do
St. Liège.
O Standard de Liège venceu
o Zulte-Waregem por 2-1, em
jogo da segunda jornada do
campeonato belga. A equipa
dos portugueses Moreira e
Sérgio Conceição assegurou
os três pontos com dois golos
em cima do minuto 90.
O extremo actuou durante
toda a partida, apresentandose em bom plano. Moreira não
fez parte do lote de convocados.
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Benfica – V. Setubal , 1-0
O primeiro troféu da temporada vai para a Luz. O Benfica
venceu 1-0 o V. Setúbal e a
lógica desse desfecho é transparente. Tão transparente
quanto a fraca qualidade de um
jogo que deixou em todos os
que o acompanharam, nas bancadas ou na TV, uma frustração
evidente.
Dêem-se os descontos todos:
à falta de ritmo, à falta de rotinas, às caras novas que vieram,
às caras novas que estão para

vir e nunca mais chegam, às
caras que partiram e às ideias
que demoram a assentar. Mesmo assim, não há como evitar
dizer que o jogo do estádio
Algarve foi fraco, sonolento e
aborrecido. Valeu o golo de
Nuno Gomes (precidido de
uma falta nao assinalada) a
decidir as coisas em 90 minutos,
evitando prolongamentos e
outros anexos.
O mais curioso do jogo acabou por ser o contraste entre

O cruel destino de Nuno
NUNO VALENTE já não é um caso no FC
Porto. Passou a ser uma certeza. Co Adriaanse
não o vai utilizar, deixou isso bem claro na
conferência de Imprensa em que de peito cheio
se manifestou orgulhoso dos seus jogadores pela
vitória sobre o suave Espanhol, batido efectivamente, como reza as crónicas, por um português nada suave, com algum sotaque pelo meio.
César Peixoto e Leandro, quem diria?!, são agora
as opções para o lugar de defesa-esquerdo, com
o português a levar clara vantagem
Será uma daquelas ideias que poucos portugueses amantes do futebol contestam: Nuno
Valente é o melhor defesa-esquerdo português,
terá com certeza o seu lugar na Selecção
Nacional, apesar de não ter sido chamado para
o particular com o Egipto, e Scolari até está à
vontade para o convocar a partir das declarações do treinador portista, que foi claro nas
condições actuais do internacional: «Está em
forma e só não joga por razões de ordem política
do clube.»

Portugal perde final com
o Brasil – Futebol de Praia
Portugal perdeu a final do Mundialito de
futebol de praia - evento realizado na praia da
Rocha em Portimão - contra a forte selecção
brasileira. O jogo começou da pior forma para
a equipa das quinas. O Brasil adiantou-se no
marcador logo no pontapé de saída. Tendo
necessidade de “correr” atrás do prejuízo, Portugal forçou o ritmo, desgastando-se imenso
durante o primeiro e segundo período, apesar de
equilibrar o jogo. Porém, no derradeiro período,
os pupilos de José Miguel quebraram fisicamente, possibilitando à renovada selecção
“canarinha” a consolidação da vantagem.
Vitória justa da equipa que apresentou
melhor condição física e argumentos mais fortes
para a conquista da competição

Atl. Madrid-Sporting, 3-1
Percebe-se a intenção de José Peseiro em
poupar as «trutas» do plantel, ou os jogadores
mais influentes, mas levar para um troféu ibérico,
com uma equipa das melhores da primeira liga
espanhola, jogadores muito jovens e pouco
utilizados, é arriscado de mais. E com fífias à
mistura, fica tudo ainda mais complicado.
A derrota do Sporting neste jogo começou
num lance infeliz de Nelson, que tentou cortar
uma bola fora da área, mas deu-lhe de raspão e
colocou-a na cabeça de Fernando Torres, que só
teve de a empurrar para a baliza.
Mas o golo marcado aos 33 minutos foi apenas
tornar concreto e imenso domínio da equipa
espanhola, que mandou no jogo do princípio ao
fim. Com Kezman e Torres na frente, Petrov na
esquerda, e Maxi na direita, valeu ao Sporting
alguma inspiração de um «trinco» chamado
Polga e de um jovem de nome Nani.
Na primeira parte, não há dúvidas. O Sporting
andou quase sempre atrás da bola, chegou por
uma vez com relativo perigo à baliza de Leo
Franco, numa cabeçada muito por cima de
Pinilla. E o resto foi ver os desperdícios de Torres
e Kezman, quase sempre frente a frente com um
desprotegido Nelson

as presenças e as ausências,
entre as mudanças e o que ficou
na mesma. Tudo somado, de
um lado e do outro, ficou a
ganhar o Benfica. Veja-se porquê.
Faltava Trapattoni, mas lá
estava Koeman para montar
um esquema tão rotinado e
previsível como o do seu antecessor. Faltava o tal ponta-delança que nunca mais chega
mas estava lá o Nuno Gomes do
costume.

Pedro Barbosa agora
«vai jogar à bola»
Aos 35 anos é altura de começar de novo. Iniciar
uma nova vida. É esse o espírito com que está
Pedro Barbosa depois de ter anunciado o fim da
carreira de jogador profissional de futebol.
O ex-capitão do Sporting não ainda tem nova
profissão e enquanto decide o que irá fazer na
vida, aproveita para saborear os dias de descanso.
Na véspera de tornar público o final da carreira,
Pedro Barbosa regressou a Alvalade para assistir
ao primeiro jogo oficial dos leõessem fazer parte do
plantel. O ex-capitão admitiu que lhe custou, mas
menos do que imaginava.
«Ontem já tinha a minha decisão tomada.
Pensei que ia ser pior, mas não. Acabou. Decidi. Já
não faço parte do Sporting enquanto jogador. Sou
adepto, sócio, accionista e tudo aquilo que vocês
sabem, e ontem lá estive na minha pele de adepto.
Muito fracamente pensei que a sensação ia ser
outra¿ Pior! Mas, não. Senti-me bem, confortável.
As vezes senti vontade para saltar lá para dentro»,
disse falando do «gostinho» pelo futebol,
confidenciando que se vai manter ligado à... bola.

Olegário acusado...
O Benfica vai enviar uma exposição à Federação
Portuguesa de Futebol e à Liga sobre uma alegada
«atitude incorrecta» do árbitro Olegário
Benquerença antes do jogo de sábado à noite da
Supertaça Cândido de Oliveira.

F.C. Porto-Espanhol, 3-0
O F.C. Porto venceu o jogo de apresentação aos
sócios, ganhando ao Espanhol por 3-0, com golos
apontados por reforços: Jorginho bisou, Lucho
marcou o último.

Douala vacila
O processo da eventual transferência de Douala
para o Middlesbrough só deverá ficar
definitivamente clarificado após o jogo dos leões
frente à Udinese, marcado para dia 23. No entanto,
o camaronês continua muito pouco inclinado a
mudar-se para Inglaterra.
O Sporting já tem um princípio de acordo com
o Middlesbrough para a venda do passe de
Rudolph Douala a troco de seis milhões de euros.
No entanto, os últimos detalhes do processo de
transferência do camaronês para o Boro apenas
devem ficar clarificados após o jogo da segunda
mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos
Campeões, frente à Udinese, marcado para dia
23.Osleões
estão
perfeitamente
consciencializados da importância do encontro
que pode dar acesso à fase de grupos da Liga dos
Campeões e aos correspondentes milhões e até
porque a tarefa não se afigura nada fácil —os de
Alvalade têm de dar a volta à desvantagem de um
golo que levam do jogo de Lisboa—,os
responsáveis da SAD decidiram fazer uma
pequena pausa nas conversações com os ingleses
no sentido, também, de tranquilizar o jogador.
O internacional camaronês tem-se mostrado, nos
últimos tempos, algo ansioso pela resolução deste
processo e os dirigentes leoninos receiam que esta
impaciência acabe por perturbar o desempenho
desportivo de um dos mais influentes jogadores
do plante
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Custódio e João Moutinho
na lista de convocados
Custódio e João Moutinho são as grandes novidades na lista de
convocados de Scolari para o jogo particular da Selecção Nacional
contra o Egipto. A lista conta com dez ausências face aos
convocados para o jogo contra a Estónia. Para Ponta Delgada,
Scolari vai levar 18 jogadores.
A lista de convocados para o jogo partícula da Selecção Nacional
contra o Egipto, a realizar quarta-feira em Ponta delgada, trouxe
várias alterações e a aposta do seleccionador nacional em dois
jovens jogadores.
Custódio e João Moutinho são os dois jovens a quem Luiz Felipe
Scolari decidiu dar uma oportunidade «para o futuro».
Caso a prestação dos dois jogadores seja positiva, o seleccionador
nacional considera mesmo a hipótese de os incluir no grupo que
vai trabalhar para os encontros contra o Luxemburgo e Rússia, a
contar para a fase de apuramento do Mundial 2006.
As escolhas anunciadas esta quinta-feira ficam marcadas pelo
regresso de Paulo ferreira, Ricardo Carvalho e Hugo Viana. De fora
da convocatória ficaram jogadores como Deco, Costinha, Simão,
e Maniche, numa lista que tem 18 elementos.
Lista de convocados:

Guarda-redes: Quim (Benfica) e Ricardo (Sporting).
Defesas: Alex (Benfica), Fernando Meira (Estugarda/Ale),
Jorge Andrade (Deportivo Corunha/Esp), Caneira (Valência/
Esp), Paulo Ferreira (Chelsea/Ing) e Ricardo Carvalho (Chelsea/
Ing).
Médios: Petit (Benfica), Custódio (Sporting), Hugo Viana
(Newcastle/Ing), João Moutinho (Sporting) e Tiago (Chelsea/
Ing).
Avançados: Cristiano Ronaldo (Manchester United/Ing),
Hélder Postiga (FC Porto), Figo (Inter Milão/Ita), Pauleta (Paris
Saint-Germain/Fra) e Ricardo Quaresma (FC Porto).
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