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Meios europeus no
combate aos fogos

Ver pág. 2

Festas do Senhor da Pedra, em Laval

Com a fé e os sabores
vilafranquenses

Texto e fotos de António Vallacorba

Laval. Na Missão de Nossa Senhora
de Fátima desta cidade, o fim-de-se-
mana transacto saudou, com alguma
chuva, sol e chuva novamente, as
festas locais em louvor do Senhor Bom
Jesus da Pedra, numa encenação
quase perfeita do que acontecera na
semana anterior em Santa Cruz.

“Quase”, porque, afinal, no do-
mingo, o dia nasceu radioso e quente
para o desfile da procissão e esta se fez
sob as melhores condições. Só à noi-
tinha, é que o arraial foi de certo modo
prejudicado, quando actuava a Filar-
mónica do Divino Espírito Santo de
Laval.

Neste dia maior, e como sempre
sucede aqui, a celebração eucarítica é
um dos momentos mais altos das

festas. Muito nobre e rica em con-
teúdo histórico, ligando-o à tradição
em Vila Franca do Campo, foi conce-
labrada pelo padre André Desroches,
Vigário Episcopal para as Comuni-
dades, e pelo responsável desta Mis-
são, o padre José V. Arruda, com
acompanhamento pelo coral local, sob
a direcção de Lurdes Andrade.

Com o começo da missa pelas
15H00, tem-se feito localmente todo o
possível para que haja maior partici-
pação dos fiéis.

Por isso, eram quase cinco da tarde
quando começou a ser organizada e
saíu a procissão, bastante vistosa,
embora menos participada como era
para desejar - e nisso terão alguma

Cont. na pág. 8

A opção negativa
na doação de
orgãos
António Vallacorba

Com um elevado número de
pessoas à espera do transplante de
um orgão para poderem continuar
a viver, o Canadá é um dos países
onde se regista um dos mais baixos
níveis na doação de orgãos. É,
certamente, preocupante este
estado de coisas, sem solução
aparentemente fácil.

Como é sabido, especialmente
entre as pessoas que guiam, tem
sido prática comum ao longo dos
anos, pelo menos no Quebeque, de
deixar à discrição das pessoas a
opção voluntária na doação de
algum ou alguns dos seus orgãos
em caso de acidente mortal. O
utente, por sua vez, deveria men-
cionar tal facto no verso da licença.

Aparentemente, não tem resul-
tado. E eis que, segundo rumores
postos a circular, parece que as
autoridades vão implementar uma
política a que vulgarmente se
chama de “doação negativa”, isto
é, a da extracção dos orgãos das
pessoas mortalmente vítimas de
acidentes, sem autorização prévia
delas.

Não pode ser.
No Brasil, desde há anos que é

prática comum a doação obriga-
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Três aviões Canadair, dois espanhóis e um francês, chegaram domingo a Portugal e começaram
imediatamente a combater as chamas, juntando-se a outros 31 meios aéreos portugueses. Ontem
chegaram três helicópteros alemães e um avião italiano. No terreno estão actualmente cerca de 2.700
bombeiros.

A luta contra os incêndios,
em Portugal, ficou domingo
marcada pela resposta da União
Europeia ao apelo de ajuda feito
por Lisboa no dia anterior e que
se traduz por dois Canadair
espanhóis e um francês.Os três
helicópteros cedidos pela Ale-
manha e o Canadair enviado
pela Itália só terça-feira vão
poder ajudar no combate às
chamas.

Por outro lado, 25 bombeiros
do Serviço Regional de Protec-
ção Civil dos Açores estão pron-
tos para seguir para o Conti-
nente para ajudar também no
combate aos fogos florestais,
conforme anunciou domingo o
presidente do Governo Re-
gional, Carlos César.

Esta segunda-feira amanhe-
ceu com cerca de três dezenas
de incêndios por controlar,
combatidos por mais de 2.700
bombeiros, segundo o Serviço
Nacional de Bombeiros e Pro-
tecção Civil (SNBPC).

Um dos mais preocupan-
teslavra no distrito de Coimbra,
com as chamas a ameaçar o
hospital psiquiátrico do Sobral
Cid, que já foi evacuado. Duas
casas foram consumidas pelas
chamas na freguesia de Ceira,
conforme revelou à agência
Lusa o governador civil de
Coimbra, Henrique Fernan-
des, adiantando que actual-
mente estão no terreno mais de
200 bombeiros.

Em declarações à Lusa, Hen-

O mapa dos incêndios 
São Furtuoso, concelho de Coimbra: às 12h45 este fogo

era que mais meios mobilizava entre os 22 que estavam por
controlar e estava a ser combatido 153 bombeiros, apoiados por
86 veículos e quatro aeronaves, sendo o fogo com mais meios

Portel Fontes/Meixial, concelho de Abrantes: era às
12h45 o segundo maior dos não circunscritos, com 152
bombeiros, apoiados por 49 veículos.

Várzea Amarelo, concelho de Alvaiázere: à mesma hora
estavam no terreno 127 bombeiros, 36 veículos e dois meios
aéreos.

Urmar, concelho de Soure: mantinham- se ao princípio da
tarde, 124 bombeiros, apoiados por 32 veículos

Segade, concelho de Mirando do Corvo: a combater este
fogo estavam 121 bombeiros, apoiados por 37 veículos.

Nagoselo, concelho de Santa Comba Dão: mais de um
centena de bombeiros combatiam este incêndios às 12h45

Por circunscrever, mas com menos de 100 bombeiros no
terreno, existiam fogos nos concelhos de Vale de Cambra
(distrito de Aveiro), Vieira do Minho e Póvoa do Lanhoso
(distrito de Braga), Vila Nova de Poiares (distrito de Coimbra),
Figueiró dos Vinhos e Pombal (distrito de Leiria), Constância
e Ourém (distrito de Santarém), Vila Nova de Cerveira, Ponte
de Lima e Viana do Castelo (distrito de Viana do Castelo),
Chaves (distrito de Vila Real) e S. Pedro do Sul, Viseu e Santa
Comba Dão (distrito de Viseu).

Às 12:45, 2.703 bombeiros e 16 aeronaves estavam envolvidos
em acções de combate, rescaldo e vigilância a incêndios.

Meios europeus no combate aos fogos

rique Fernandes explicou que
este fogo teve início na zona de
Carvalho, Lagoa e São Frutuo-
so, mas «os ventos muito fortes»
estenderam as chamas até
Ceira e às duas margens do rio
Mondego. Naquela área lavra
ainda um fogo vindo de Miran-
da do Corvo, o que provocou
«uma situação muito difícil»
para os bombeiros que estavam
dispersos por outros pontos do
distrito de Coimbra no combate
a outros incêndios.

Miranda do Corvo e Coimbra
activaram os seus planos muni-
cipais de emergência e, desde
o início da noite de domingo, o
centro distrital de protecção
civil começou a pedir reforços e
a retirar meios de incêndios já
em fase de rescaldo, como
Pampilhosa da Serra.

Explicações de António
Costa

Segundo o ministro da Admi-
nistração Interna, Portugal só
agora pediu ajuda à União Eu-
ropeia para combater os incên-

dios porque a situação assim o
exigiu, considerando que é
preciso ser «comedido» no
accionamento destes meca-
nismos de solidariedade da
UE, «porque não são meios
permanentes».

«Sabemos que entre o mo-
mento em que pedimos e o
momento em que podem ac-
tuar distam dois ou três dias.
Por isso, temos de solicitá-los
em situações muito específicas
e em que temos a certeza abso-
luta da sua estrita necessida-
de», justificou o ministro, no
domingo, depois de ter assis-
tido, juntamente com o presi-
dente da República, ao ‘brief-
ing’ diário do Serviço Nacional
de Bombeiros e Protecção Civil.

António Costa adiantou que,
apesar de já ter havido dias
com grandes picos de incên-
dios, não houve necessidade de
accionar o mecanismo de soli-
dariedade multilateral da U-
nião Europeia.

tória de orgãos de pessoas mortalmente feridas em acidentes,
tendo até havido casos entre alguns médicos, de os extrair de
pessoas ainda a pulsar com vida!

Há vários anos atrás, a companhia Vidéotron, em franco período
de expansão, usou uma semelhante e pouco ortodoxa táctica para
a angarição, fraudulenta, de utentes da TV por cabo. No ensejo,
enviou folhetos publicitários explicando as várias opções e
condições de assinatura. Só que, imbuída de propósitos menos
nobres, “esqueceu-se” de informar que as pessoas que não
respondessem à solicitação, seriam automaticamente
consideradas como se houvessem concordado em receber o cabo.

Muitas cairam inocentemente na armadilha; outras, mais
inconformadas, não só repudiaram a trama, como ainda pediram
a intervenção do Governo que, verdade se diga, logo baniu o
lúdíbrio.

É, portanto, inaceitável toda e qualquer acção que vise a doação
involuntária e não expressa de orgãos, até que apareça um modo
mais ético para persuadir os canadianos a tão simbólico e solidário
gesto.

A opção negativa
na doação de orgãos

Economia continua
sem sinais de retoma

A economia portuguesa continuou, até Julho, sem dar sinais de
retoma, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística
(INE). A prender o crescimento esteve o agravamento das expor-
tações, apesar das melhorias no consumo e investimento.

Segundo os indicadores do INE, divulgados esta quinta-feira, o
andamento da actividade económica portuguesa continua sem
sinalizar uma retoma.

A informação do INE indica que, em Junho, o clima económico
registou um agravamento, enquanto o indicador de actividade
estagnou, isto apesar de uma situação «menos desfavorável» de
todos os sectores de actividade.

Sobre o consumo privado, o INE detectou um aumento em
Junho, sobretudo devido às melhorias no sector automóvel.

Em relação ao indicador da Formação Bruta de Capital Fixo -
uma medida do investimento -, verificou-se um desagravamento
em Julho, graças ao segmento dos materiais de transporte e
construção.

A actividade comercial, por seu lado, apresentou sinais mistos:
as importações abrandaram, mas as exportações também. Apesar
de o mercado de trabalho ter registado melhorias, as expectativas
sobre o andamento futuro agravaram-se, acrescenta o INE. Uma
nota final: a economia internacional continua sem dar indicadores
favoráveis para a conjuntura nacional, uma situação que pode
complicar a tão desejada retoma.

Cont. da pág. 1
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ABRANTES: Uma mulher foge do fogo na
aldeia de Casal de Figueira.

Fo
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Não houve encobrimento
na morte de Menezes

Lusa
A delegação do Governo brasileiro que viajou até Londres para

acompanhar a investigação à morte de Jean Charles Menezes “não
sentiu” que houvesse encobrimento dos factos pela polícia,
declarou hoje um dos seus membros. Márcio Garcia, do
departamento de Relações Internacionais Ministério de Justiça
brasileiro, disse em conferência de imprensa que “não sentiu” ter
havido por parte da polícia britânica encobrimento de factos
importantes para a investigação, tal como foi avançado pela
imprensa nos últimos dias. Garcia não deu aos jornalistas
quaisquer pormenores sobre o conteúdo das conversas que a
delegação brasileira manteve com os responsáveis da Scotland
Yard, mas adiantou que se pôde ver “como o processo correu
desde o início e como vai continuar”. O responsável do Executivo
de Brasília, que se fez acompanhar nesta viagem por um
procurador do Ministério Público, Wagner Gonçalves, garantiu
ainda que esta missão “não veio para substituir as autoridades
britânicas, mas para tentar perceber a legislação inglesa aplicada
a este caso e o papel da Comissão Independente da Polícia”.
Manuel Gomes Pereira, o embaixador do Brasil no Reino Unido,
assinalou, por seu lado, que “o governo britânico autorizou esta
visita antes de acontecer a fuga de informação”, pelo que, explicou,
“o facto de a missão chegar nesta altura é total coincidência”. Na
semana passada, o canal de televisão ITV divulgou as primeiras
conclusões da comissão independente que está a investigar a
morte do brasileiro, nas quais podem detectar-se várias
contradições com a primeira versão dos factos divulgada pela
polícia. De acordo com a parte do relatório citada, ainda em
segredo de justiça, Jean Charles Menezes não terá fugido da
polícia, não terá ignorado qualquer ordem da polícia, não vestia
um casaco suspeito e terá sido morto quando já estava imobilizado.
O embaixador brasileiro admitiu novamente ter ficado “perplexo”
com esta situação, “tanto com a fuga de informação como com os
factos revelados”.Jean Charles de Menezes foi abatido pela polícia
com oito tiros (sete na cabeça e um no ombro) por ter sido
confundido com um dos bombistas suicidas dos atentados falhados
de 21 de Julho na capital britânica.

Consumidores querem que bancos
reduzam prazos de pagamento cheques

Em comunicado, a Deco esclarece que enviou uma carta ao
Banco de Portugal pedindo “a revisão da diferença entre a data
do movimento [do cheque] e o dia no qual [o dinheiro] fica
disponível”.Este pedido surge depois da Deco de ter feito um
estudo onde verificou que os maiores bancos portugueses
demoram mais de três dias a disponibilizar na conta de um cliente
um cheque de outra instituição bancária.

Fogo em Abrantes escapa
ao controlo dos bombeiros

O incêndio em Abrantes está, de
novo, a dar preocupações aos bom-
beiros, ainda que, no momento, não
estejam populações em perigo. Em
Coimbra a situação é considerada
menos preocupante, ainda que os 5
incêndios que deflagram no distrito
estejam por circunscrever.

Em Abrantes, o incêndio que deflagra desde sábado voltou a
fugir ao controlo dos bombeiros obrigando à intervenção de meios
aéreos sobre uma das frentes de chamas. A subida da temperatura
e a diminuição da humidade estão a revelar-se o maior obstáculo
dos bombeiros no combate às chamas. João Pombo, da Protecção
Civil, explicou que, no momento, não há populações em risco e que
a situação não é tão complicada como a verificada nos últimos dias
uma vez que já foi feito muito trabalho de limpeza com as máquinas
de rasto. Este fogo teve início domingo e já obrigou ao corte da auto-
estrada A23 na segunda-feira, tendo ameaçado ainda várias aldeias
como Paul, Vilelas, Amoreira, Abrançalha de Cima, Chainça ou Rio
de Moinhos. No distrito da Santarém, lavram ainda outros dois
incêndios, um mais a norte, no concelho de Ferreira do Zêzere,
perto das localidades de Ribeira do Brás e Beco, junto da barragem
de Castelo de Bode, o outro no concelho de Tomar. No distrito de
Coimbra, os incêndios que lavram na zona de Coimbra registam
desde o início da tarde, uma tendência global de melhoria.

Henrique Fernandes, governador civil de Coimbra, explicou
que o incêndio de S. Frutuoso já não afecta a cidade de Coimbra
mas tem uma frente que tende a prolongar-se no sentido de
Penacova. Segundo aquele responsável, no momento não há
povoações em perigo ou pessoas por realojar.

No distrito de Coimbra estavam ainda por circunscrever outros
três incêndios, dois no concelho de Soure e um no de Miranda do
Corvo. O fogo em Urmar, no concelho de Soure, tinha no terreno
140 bombeiros, apoiados por 37 viaturas.

Os três heli-bombardeiros disponibilizados pela Alemanha, foram
enviados para o incêndio de Miranda do Corvo, perante a
possibilidade de povoações em risco.

No distrito de Viseu, estavam por controlar três fogos nos
concelhos de Castro Daire e S. Pedro do Sul, este último com 116
bombeiros no terreno.

Em Vila Real, dois incêndios lavravam nos concelhos de Vila
Pouca de Aguiar e Vila Real.

No distrito de Bragança, o incêndio no concelho de Vinhais está
circunscrito enquanto o de Bragadas, concelho de Bragança
ainda se encontra por circunscrever.

2005-08-24.pmd 8/23/2005, 4:45 PM3



A VOZ DE PORTUGAL, 24  de  Agosto  de  2005 - Página 4

Gouveia, GouveiaGouveia, GouveiaGouveia, GouveiaGouveia, GouveiaGouveia, Gouveia
507, Place d'Armes, suite 1704       Tel.: (514) 844-0116
Montreal, Québec H2Y 2W8 Fax: (514) 844-9053

Filomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.BFilomena Gouveia  LL.B .....

AVOCATE - LAWYER - ADVOGADA

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

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

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

40ANOS
1963-03

4510, Cartier
angle Mont-Royal
527-8701

CENTRE DENTAIRE
DR. CATHERINE LUU

DENTISTERIE GÉNÉRALE, ESTHÉTIQUE ET PROTHÈSES
NOUS ACCEPTONS LE BIEN-ÉTRE SOCIAL, LA CARTE
D'ASSURANCE MALADIE, L'ASSURANCE DENTAIRE

JOUR • SOIR • SAMEDI • URGENCES

Mt-Royal
Autobus 97 Est

Papineau
Autobus 45

O País está a Arder e
a Nação a extinguir-se

Portugal, de país de índice
mais elevado de desenvolvi-
mento do tempo de Cavaco

mente, no país da tanga de
Durão Barroso, na república
das trapalhadas  de Santana
Lopes e, agora, no reino da
selva de José Sócrates.

José Sócrates, o animal feroz,
como o próprio se auto-nomeia,
vem inspirado do Quénia e
quer para Portugal elefantes
brancos, com nomes tecnolo-
gicamente chocantes - o aero-
porto da Ota e o comboio de alta
velocidade (TGV) - põe os

ministros  mais perigosos à
solta, com os militares atrás
deles  de pistola em punho
prontos a disparar contra o re-
gime.

Indiferente ao que se passa
no país onde a seca extrema já
atingiu 75%. do território nacio-
nal, a área ardida já bateu todos
os recordes, onde 11 bombeiros
se deixaram apanhar pelo fogo,

Vitália Rodrigues

Silva, a país à la mode do reina-
do de Guterres, é hoje conhe-
cido na cena internacional pelo
país que arde permanente-
mente, em profunda depressão
e à espera de novo, de D. Sebas-
tião, que pode vir num dia de
nevoeiro, mascarado de Soa-
res ou Cavaco para grande
tristeza do Alegre.

Ninguém percebe, por exem-
plo, por que razão os portu-
gueses rejeitaram aqueles que
mais prosperidade e grandeza
lhes deram, correndo-os do
poder, para contemporanea-
mente viverem, sucessiva-

encontrando nele a morte,
onde cada português gasta o
dobro da energia para produzir
um mesmo euro de riqueza do
que, por exemplo,  um dina-
marquês, onde o ministro das
Finanças corta todos os direitos
adquiridos aos funcionários
públicos, mas atribui a si mes-
mo um  subsídio para pagar a
sua casa, onde o Procurador
Geral da República cria fichei-
ros secretos, violando corres-

pondência e tendo na cadeia
alguns funcionários seus por

corrupção e violação do segre-
do de justiça, onde um cata-
marã se afunda, perto de Albu-
feira, depois de se ter incen-
diado, sem que houvesse um

extintor a bordo e alguém
habilitado a fazer uso das man-
gueiras, para desespero dos 90
turistas que foram salvos por
barcos de recreio que passa-
vam no local, Sócrates, Costa e
& Cia ilimitada, recusam-se a
declarar o estado de calami-
dade e só agora pedem auxílio
à União Europeia.

E o Desporto nacional acom-
panha a tristeza do país. Um
russo desconhecido, Efimkin
venceu a Volta a Portugal,
frustrando as expectativas do
português Cândido Barbosa,
Pauleta jogou  na sua terra na-
tal, pela primeira vez, na selec-
ção nacional, mas não acertou
com a baliza. Portugal lá aca-
baria por ganhar nos Açores ao
Egipto (uma equipa de um
outro campeonato) por 2 a 0. E
a super liga de Futebol deixou
cair o super que, convenhamos,
era demasiado para uma ligui-
nha lusa doméstica, cheia de
apitos dourados e dirigentes
corruptos. Agora, pasme-se a
liga maior do campeonato portu-
guês passa a chamar-se Liga do
Amendoim. Perdão Liga Be-
tandwin. A troco de muito di-
nheirinho, claro.

A troco de muito dinheirinho
quer o nosso ministro da econo-
mia destruir a casa de Garrett
de que é proprietário, para pôr
no seu lugar condomínios de
luxo. Santana Lopes, ainda

presidente da autarquia de
Lisboa, para se vingar, em-
bargou a obra. Cá está uma
vingança que veio por bem.

Três taxistas são barbaramente
assassinados, supostamente
por imigrantes, aumentando
com outros acontecimentos o
racismo e a xenofobia no país,
encorajando os grupos neo-
nazis a crescer e a manifestar-
se. Com efeito, cerca de 50 “ca-
beças rapadas” da Frente Na-
cional reuniu-se na rua, no

centro de Lisboa, para home-
nagear Rudolf Hess - cola-
borador próximo de Adolf Hit-
ler.

Não há cronista ou analista
político que não casque no
Governo e seus macacos (per-
dão elefantes) de estimação e o
país de dia para dia se invia-
biliza. Em Portugal - para mais
em Agosto - é tudo tão repetitivo
e previsível que, caso se mudas-
sem uns nomes, poder-se-iam
vender os jornais de há um ano
atrás. Os incêndios; a crise do
Governo; a recessão; os negócios
da Federação de Futebol; as
nomeações era num instantinho
que se fazia a actualização. E o
interesse dos leitores - nunca
fanático - seria o mesmo ( Mi-
guel Esteves Cardoso, DN, 20
de Agosto de 2005).

Mas, mesmo neste cenário
deprimente, há portugueses
capazes dos maiores feitos. Des-
ta vez foi no domínio da Medi-
cina, onde uma equipa do  Insti-
tuto de Patologia e Imunologia
Molecular da Universidade do
Porto, identificou um subgrupo
do cancro da mama, a forma
mais comum de cancro que
ataca as mulheres sobretudo
entre os 35 e 55 anos. Uma nova
esperança na luta contra o
cancro da mama e uma espe-
rança na capacidade científica
dos portugueses.

A Voz
de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com
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O País em chamas

Domingo, 21 de Agosto, numa aldeia no
Norte de Portugal, como em muitas outras
em todo o país, as pessoas entraram em
pânico. Ainda era noite quando os
habitantes foram acordados pelo frenético
som das sirenes dos carros dos bombeiros,
do toque arrebate dos sinos da igreja, do
ladrar incessante dos cães e os gritos das
pessoas apavoradas porque as labaredas do
fogo ameaçavam consumir as suas casas e

os seus bens. Todos os verãos este é o cenário triste e vergonhoso
e cada vez mais comum neste nosso querido Portugal. E não há
ou não tem havido políticos competentes e com coragem para
tomarem medidas adequadas para acabar com este pesadelo. Pior
ainda, é que alguns portugueses já associam a situação dos fogos
com possíveis rivalidades entre partidos políticos.

Ano após ano o país arde de lés-a-lés. E todos os anos os políticos
prometem que no ano seguinte o combate aos fogos será mais
eficaz. Mas tudo fica na mesma. Já ninguém acredita em ninguém!
Entretanto, o país vai-se reduzindo a cinzas enquanto os políticos
preocupam-se com politiquices: se Fátima Felgueiras poderá ser
eleita mesmo estando presa, o chorudo tacho de Armando Vara
na Caixa Geral de Depósitos, e se Miguel poderá só jogar com a
autorização do Benfica, e se Mário Soares irá  derrotar Cavaco
Silva nas presidenciais... e o país a arder em chamas, e as
populações aos gritos!... E quem combate o fogo?,  pessoas com
baldes na mão, com mangueiras nos braços, com tudo aquilo que
podem numa desesperada aflição e os bombeiros, cansados,  fazem
o que podem. No momento em que escrevo estas linhas o fogo, aqui
no monte ao lado, está a uns 400 metros da minha casa. As casas
mais próximas já foram evacuadas. Isto parece o inferno arder. Só
se ouvem gritos e pessoas a correr não se sabe para onde. As
labaredas do topo dos eucaliptos metem medo. Já não consigo
concentrar-me. Vou parar.

Agora, as chamas já abrandaram. Graças aos nossos vizinhos
galegos que vieram auxiliar os nossos exaustos bombeiros com
dois aviões de combate ao fogo e o vento também ajudou a acalmar
a situação – agora sopra mais favorável. Desta vez valeu-nos a água
do rio Minho e a ajuda dos aviões espanhóis. Na próxima
poderemos não ter tanta sorte e acabaremos por morrer aqui
todos estorricados e esquecidos sem que os senhores políticos
deste país se preocupem minimamente em mudar este estado de
coisas – ou seja, do deixa andar - ou melhor, do deixa arder!

Em muitos casos são as próprias populações que têm que
combater os fogos. Os bombeiros não conseguem estar em todos
os lados ao mesmo tempo. Porque os criminosos, que raramente
são apanhados, sabem muito bem como dificultar a tarefa dos
bombeiros. Exemplo: sábado, antes deste fogo, ardia outro
violentamente no concelho aqui vizinho de Vila Nova de Cerveira.
A curiosidade levou-me a fazer a minha caminhada habitual (um
percurso de cerca de 11 kms) e logo que alcancei o ponto mais alto
do caminho, avistei sete fogos diferentes no mesmo concelho de
Cerveira. Aparentemente, a táctica do incendiário, é criar confusão
e pânico ateando o fogo em diferentes locais quase ao mesmo
tempo. Calcula-se que o criminoso utilize motorizada ou carro
porque os fogos começam quase sempre perto da estrada. E só
este ano, para além de casas ardidas e bombeiros que morreram,
já arderam mais de 130 mil hectares. Que Deus nos valha!

Teste de credibilidade

Manuel Maria Carrilho tem denun-
ciado a compra de apoios por parte do seu
principal rival, mas até ao momento ainda
não participou às autoridades
competentes o que já classificou de
atitude no «limiar da corrupção». Apesar
de Carmona Rodrigues ter confirmado,
na revista Sábado, que tentou negociar o
apoio do PND em troca de um tacho
numa empresa municipal, e de Nuno da

Câmara Pereira, no semanário O Independente, ter revelado a
consumação da tentativa de uma transacção similar com o PPM,
o candidato do PS ainda não recorreu à Procuradoria-Geral da
República para averiguar a legalidade destas negociatas
indecorosas.  De facto, nem Manuel Maria Carrilho nem Manuel
Monteiro, líder do PND, que pode testemunhar o teor da conversa
que desencadeou o primeiro caso das próximas eleições
autárquicas, esboçaram qualquer recurso à Justiça, apesar de
ambos saberem que o princípio da legalidade, em Portugal, vale
o que vale.

Curiosamente, os restantes candidatos à liderança da capital
também se têm remetido a posições mais ou menos cautelosas, o
que não deixa de ser revelador do estado actual a que chegou a
luta política. Em boa verdade, após Manuel Monteiro ter revelado
coragem política para denunciar um caso que prova que o seu
partido não está à venda, os candidatos à Câmara de Lisboa não
deveriam precisar de o participar, formalmente, ao Procurador-
geral da República. Certamente, Souto Moura ainda tem um
serviço de imprensa que lhe dá conta das notícias que ocuparam
as primeiras páginas, nas últimas duas semanas, de diversos
órgãos de comunicação social. O ‘Lisboão’ é tão vergonhoso que
não interessa se o protagonista é de esquerda ou de direita, nem
tão pouco se a sua denúncia, até às últimas consequências, vai
favorecer este ou aquele candidato. A despudorada troca de um
apoio político por um cargo numa empresa municipal de Lisboa é
um atentado contra o regime democrático. Os portugueses já
estão habituados a assistir às mais bizarras jogadas dos políticos,
devidamente assinaladas na comunicação social, sem que o
Ministério Público mexa uma única palha. Mas o que está a
acontecer é demais. A assunção pública de que existem apoios
políticos que são pagos com lugares em empresas de capitais
públicos ultrapassa todos os limites da decência política e
democrática.  O caso que está a marcar a agenda das autárquicas
é um teste de credibilidade para os agentes políticos que,
sistematicamente, se intitulam como os defensores da
transparência. Ou será que ainda estão à espera de um parecer
de Marcelo Rebelo de Sousa ou de outro iminente jurisconsulto?

Rui Costa Pinto

“Portugal debaixo de fogo!”
Luis Barreira

Se alguém duvidava que Portugal iria estar debaixo de fogo este
verão, ou era cego e insensível à seca e aos baixos níveis de
humidade, que se fizeram sentir todo o ano ou era surdo às
exigências e reclamações dos nossos bombeiros, ou incompetente
e relaxado, face ao estado desordenado das nossas florestas ou,
ainda pior, esteve-se nas “tintas” e foi de férias, reagindo de forma
muito característica...”deixa arder que o meu pai é bombeiro”!

Só que, mesmo com “pai bombeiro”, é de uma tristeza infinita
ver as nossas florestas passar do verde seco a um negro aterrador!

Só que, mesmo que se reze para chover e não chova, que se pense
que só acontece aos outros e não a nós e que uma ajuda
“milagrosa” nos salvará de uma catástrofe eminente, se for caso
disso, o País arde cada vez mais, tornando-se um  deserto castanho
e negro, cuja a ausência de arvoredo não deixará de aumentar os
riscos de seca, a pobreza da nossa agricultura e a miséria das
nossas gentes.

E, por falar em gentes, como se pode esquecer os rostos e as
expressões daqueles que tudo perderam? Da cara de sofrimento
e impotência dos nossos bombeiros e populares, face à dimensão
dos incêndios? Da revolta e pânico, estampados no rosto, de todos
os que temem a aproximação das chamas das suas casas?

Será que a nossa memória, tão habituada ao consumo imediato,
só tem espaço de comoção para estes acontecimentos, uma vez por
ano?

Será que ninguém pensa que estamos a ver o mesmo “filme”,
todos os anos e há mais de 10 anos?

O governo português não deveria decretar o “estado de
calamidade”, mas sim o “estado de guerra”!

É tempo de dizer BASTA!
De nada serve lastimarmos, permanentemente: as conse-

quências da nossa falta de prevenção e iniciativa; da repetição
mecânica dos mesmos argumentos televisivos, entre especialistas;
mais especialistas e outros especialistas, (que mais não fazem que
defender as suas respectivas “capelinhas” e aspirações), de só
evocarmos Santa Bárbara quando faz trovões.

O País está em guerra! Uma guerra contra elementos naturais
e humanos, que não dura apenas uma época de verão, mas que
precisa da renovação de um ciclo natural e humano, com uma
duração próxima de uma geração!

Estamos em guerra contra uma seca prolongada que afecta
culturas e modos de vida.

É urgente ordenar a propriedade privada e a do Estado (a bem
ou à força...), por forma a criarmos espaços de protecção florestal
e acessos, tão necessários à limitação dos incêndios. A árvore pode
ser minha, mas o meu vizinho também a respira!

É necessário criar normas
bem restritas ( e aplicá-las com fir-
meza...) na separação entre as
florestas e as habitações, as fábri-
cas, as estradas e todos os espa-
ços públicos. Ninguém, em seu
perfeito juízo, se opõe à sua pró-
pria segurança!

É preciso limpar e reflorestar
de imediato os nossos espaço
verdes, com a ajuda das popula-
ções mais jovens e, naturalmen-
te, mais sensíveis a esta calami-
dade que lhes hipoteca o futuro.
Toda a gente afirma que há falta
de trabalhadores na agricultura
e o contingente de desempre-
gados jovens é bastante conside-
rável. Porque não juntar o útil ao
agradável? A tão necessária
educação cívica também passa
por aí!

Se estamos em “guerra”, os
nossos militares deveriam ser
instruídos para as missões perma-
nentes de prevenção, vigia e
combate a incêndios. Os nossos
“soldados da paz” deveriam ser
profissionalizados e dotados de
meios nacionais, regionais ou
europeus, para combater eficaz-
mente os fogos. Afinal o inimigo é
comum e não pára nas fronteiras
por falta de passaporte!

A lei não pode justificar a falta
de segurança e os bens das
pessoas. Um incendiário não
pode ser tratado como um vulgar
ladrão de mercearia! É tempo de
acabar com a impunidade e os
castigos leves, para quem esco-
lheu ser criminoso público! O
povo quer justiça e a justiça quer
ser considerada como tal, razão
para que este tipo de crimes seja
tratado com mão firme.

E é mão firme que se pede ao
governo e a toda a classe política
de Portugal. Se não se puderam
salvar os anéis, salvemos os
dedos!
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Dra. Maria Helena Martins
Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Foto de Michael Estrela

Foto de Michael Estrela

Um em cada 25 homens
não é o pai verdadeiro do filho

O número foi revelado esta sema-
na por um grupo de investigadores,
que concluiu, após uma pesquisa
mundial, que um em cada 25 ho-
mens não é o pai biológico do filho.

Um grupo de cientistas britâ-
nicos fez uma pesquisa e concluiu
que um em cada 25 homens está a
criar os seus filhos sem saber que
não é o pai verdadeiro.

O estudo agora publicado pelos
investigadores da Universidade de Liverpool baseia-se numa
pesquisa de dezenas de casos de “discrepância paternal”,
detectados ao longo dos últimos 54 anos.

As situações em que o homem não é o pai biológico da criança
foram detectadas em inúmeros países, entre os quais Estados
Unidos, Finlândia, Nova Zelândia, África do Sul e México.
Nos casos analisados os resultados foram bastante diversos. Em
alguns a percentagem de discrepância era de um em cada 100
homens, noutros o valor atingia quase 30 por cento. Como forma
de equilibrar estes resultados, os cientistas britânicos calcularam
a mediana e chegaram à conclusão que, a nível mundial, um em
cada 25 homens não é o pai biológico do filho.

As implicações destes números agora revelados ultrapassam em
muito as questões éticas. Como explicou um dos investigadores à
Reuters, é importante as pessoas saberem quem são os pais
biológicos, nomeadamente “no caso de o pai ter uma doença
hereditária ou um historial de saúde, que pode alterar a vida dos
filhos”.

Por outro lado, esta questão levanta também dúvidas quanto à
fidelidade feminina. O mesmo investigador afirma que há uma
percentagem de “erros de paternidade” provocados por
inseminações artificiais mal feitas, mas a maioria resulta de relações
extra conjugais. Só na Grã-Bretanha, de acordo com algumas
sondagens, cerca de 20 por cento das mulheres com relações
estáveis mantêm “casos” amorosos com outros homens.

Os cientistas mostram-se muito preocupados com os dados
revelados por este estudo e realçam que esta matéria deve ser
aprofundada. “Não podemos simplesmente ignorar este difícil
problema”, remataram.

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

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

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

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

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

obter a promoção profissional que tanto anseia.
Número da Sorte: 71 Números da Semana: 8, 5, 2, 7, 4, 1

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

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

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

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

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

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

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

Empenhe-se no trabalho e pense em formas de obter lucros adicionais.
Número da Sorte: 61 Números da Semana: 14, 28, 45, 41, 2, 3

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

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

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

momento indicado para contrair um empréstimo.
Número da Sorte: 20 Números da Semana:  6, 9, 41, 10, 20, 30

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

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

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

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

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

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

O dobro das economias desenvolvidas

Portugueses com mais férias
Portugal é dos países onde se

gozam mais dias de férias - entre 22
a 25 -, o que constitui pelo menos o
dobro dos que têm economias mais
desenvolvidas, segundo um
estudo hoje divulgado pela Aon
Consulting Eurometer.

Tendo como base uma amostra
de trabalhadores a laborar há sete
anos consecutivos a tempo inteiro,
o estudo conclui que mais de
metade dos membros da União
Europeia estabelece um período
mínimo de férias de 20 dias por
ano, enquanto os restantes 12
países variam entre os 22 e os 25
dias, entre os quais Portugal.

Pelo contrário, as economias
mundiais que tem maior taxas de crescimento garantem
benefícios mais modestos, como é o caso das Filipinas (5 dias),
Tailândia e México (6 dias), Taiwan e Singapura (7 dias), China
(10 dias) e Japão (12 dias).

Os Estados Unidos não têm na sua legislação base de trabalho
nenhuma garantia de limite mínimo para gozo de férias.

«Se os mínimos legais tiverem uma correspondência com
os dias de férias efectivamente gozados, poderá deduzir-se a
existência de uma relação entre esta variável e a produtividade
por trabalhador de cada país, que será maior nos países
asiáticos e da América do Norte do que na União Europeia»,
sublinha o estudo.

A Aon Consulting Eurometer alerta ainda para o facto de a maior
parte dos trabalhadores da União Europeia gozarem - além do
mínimo definido na lei geral - do direito a períodos extras de férias
e benefícios concedidos pelos acordos colectivos de trabalho.

A Aon Consulting é o terceiro maior consultor mundial de
benefícios sociais, estando presente em cerca de 100 países nas
áreas de consultoria e corretagem de seguros.

Investigadora descobre efeito
anti-celulite na baba de caracol

Um estudo recentemente divulgado pelo Instituto
Politécnico Nacional (IPN) do México revela que a baba de
caracol de jardim pode ajudar a reduzir a celulite, um
problema que afecta a maioria das mulheres.

O estudo, realizado pela investigadora Iliana Méndez Barajas do
Centro de Estudos Científicos e Tecnológicos Miguel Othón de
Mendizábal do IPN, incidiu sobre o caracol de jardim da espécie
«Helix Hortensis».

A ideia deste estudo surgiu de um grupo de alunos que se propôs
a investigar que utilidade tem o caracol para além da culinária, no
âmbito de um concurso escolar.

Os resultados da investigação indicaram que a baba deste
molusco tem aminoácidos, colagénio, vitaminas e alguns sais
minerais que, ao serem absorvidos pela pele, suavizam o efeito de
«casca de laranja».

A baba de caracol foi testada em fórmula de gel, durante um
mês, por alunas do IPN, que observaram que a sua celulite
diminuía e que não havia retrocesso depois de terminarem o
tratamento.

A celulite é um termo comum usado para descrever as bolsas de
gordura acumuladas por baixo da pele causando covas nas ancas,
coxas, nádegas e abdómen.

Este problema estético afecta 90% das mulheres logo após a
adolescência e raramente
acontece nos homens.

Quando tudo indicava que a
principal utilidade dos caracóis
era a gastronomia, a indústria
cosmética desviou-os para novos
caminhos.

Recentemente, uma empresa
de criação de caracóis mexicana
exportou 1.250 litros de baba de
caracol pelo preço de 10 euros por
litro (aproximadamente), com
destino à elaboração de produtos
cosméticos para o Japão e Estados
Unidos.
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Escola Português do Atlântico
Dedicada aos filhos dos portugueses residentes na cidade de Montreal

As matrículas serão feitas na Escola St-Louis, 38 Fairmount Este, no dia 10 de Setembro de 2005, das 9h00 às 12h30.

Nota: Dois ou mais irmãos, cada inscrição, além da primeira, beneficiará do desconto de $20.00.
Os alunos da primeira classe pagarão somente $135.00

A “pré-escolar” funcionará, desde que
o número de inscrições o justifique

Lembramos que o custo das inscrições já tem “taxa”incluída

A Escola Português do Atlântico reserva o direito de limitar as inscrições
Para qualquer informação não hesite em telefonar para (514) 387-1551

Leccionaremos da primeira à nona classe, inclusive
A qualidade do ensino ministrado é devidamente reconhecida pelo

Ministério da Educação em Portugal e no Québec

Os alunos do secundário beneficiam dos “créditos” junto do Ministério da Educação de Québec
As aulas decorrerão na Escola St-Louis

38 Fairmount Este (esquina Fairmount e St-Dominique) aos sábados, das 9h00 às 13h00

As aulas terão inicio no dia 17 de Setembro de 2005

Microsoft tenta travar
worm que ataca Windows

Esta semana surgiu um
novo worm que tem como
alvo os utilizadores do siste-
ma operativo Windows. A
Microsoft está agora a tentar
“impedir” a acção do mal-
ware e à procura da solução
para o problema.

De acordo com um co-
municado oficial da empre-
sa, a Microsoft está a inves-
tigar o surgimento de um
novo worm, Zotob, e das
suas variantes “Worm-Rbot.CEQ”, “Rbot.cbq”, “SDBot.bzh” e
“Zotob.d”. Este malware infecta os sistemas operativos Windows,
com maior incidência na versão 2000.

A gigante informática informa também, na mesma nota, que os
clientes que tenham sido vítimas deste ataque devem contactar
o FBI  ou o site Internet Fraud Complaint Center.

De entre as vítimas deste worm contam-se já a estação de
televisão CNN, o The New York Times, a Associated Press e a
ABC. No caso da CNN, o malware fez com que os computadores
se desligassem e reiniciassem constantemente.

O worm foi detectado no fim-de-semana e só na segunda-feira
foi possível “controlá-lo”. Todavia, a Microsoft garante que está a
tentar descobrir o que se passa, em conjunto com outras entidades
norte-americanas.

Há precisamente uma semana, a empresa de Bill Gates lançou
um “patch” de segurança, para colmatar algumas vulnera-
bilidades do Windows 2000 que poderiam permitir o controle
remoto do sistema operativo.

Este novo worm não tem causado efeitos devastadores porque
o Windows 2000 não é muito utilizado pelas empresas e, por outro
lado, os efeitos nocivos interferem apenas com o funcionamento da
máquina, não prejudicando a informação armazenada.
Ainda assim, surgiram várias variantes do Zobot, o que
transformou este worm numa ameaça de “alto risco”, considera
a McAfee. Os sistemas mais afectados utilizam Windows 2000. No
entanto, segundo alguns especialistas, o Windows Server 2003 e
o Windows XP também são potenciais alvos, pelo que se
recomenda muita atenção a este worm, que é comparado com um
“canivete suiço”, dada a sua versatilidade.

iKey lança rato à prova de água
A fabricante de periféricos iniciou a

comercialização de um novo rato óptico
impermeável.

A pensar nos utilizadores mais des-
cuidados, que não prescindem de um café
naquelas manhãs de trabalho mais fasti-
diosas em frente ao computador, a iKey
lançou um novo rato óptico à prova de
água. Denominado AquaPoint, o periférico é fabricado em
policarbonato e possui um revestimento impermeável, em silicone.
A fabricante reclama grande resistência e durabilidade, mesmo
quando em contacto com líquidos corrosivos. O rato possui
ligações USB e PS/2, e pode ser adquirido através do http://
www.ikey.com, por 149 dólares (cerca de 120 euros).

Japoneses desenvolvem
pele sensorial

Investigadores da Universi-
dade de Tóquio desenvolve-
ram um tipo de “pele” com
capacidade para criar a sensa-
ção de pressão e variações de
temperatura. A descoberta foi
anunciada na última edição da
revista especializada Proceed-
ings of the National Academy of
Sciences. De acordo com os
responsáveis por esta pesquisa,
esta “pele”, para além de sufi-
cientemente flexível para envolver dedos de robôs, é relativamente
barata e fácil de fabricar.

Os cientistas japoneses afirmam ainda que as redes de detecção
de pressão e de temperatura podem ser laminadas em conjunto,
formando uma pele artificial que pode detectar ambas as
propriedades em simultâneo. Em declarações à Proceedings of the
National Academy of Sciences, afirmaram que, no futuro, será
mesmo possível criar um tecido electrónico com funções que
poderão superar as da pele humana. As peles artificiais do futuro
poderão incorporar, por exemplo, sensores de luz, humidade,
tensão e som, acrescentam.Takao Someya, da Universidade de
Tóquio e o responsável pela pesquisa, explicou: “As peles artificiais
para pessoas estão disponíveis no mercado. No entanto, não têm
quaisquer dispositivos eléctricos”. À revista, a equipa afirmou que
“embora os materiais como a borracha sejam usados em
actividades diárias, não são condutores de electricidade”.

Para a investigação, os cientistas usaram circuitos electrónicos
e semi-condutores como sensores de pressão e de temperatura,
respectivamente.

iPod acelera...
Um designer norte-americano

projectou um “scooter” que precisa
do iPod para funcionar.

Projectada por um estudante
norte-americano, a Mopah apre-
senta-se como uma “fusão” entre
uma moto e um leitor de áudio digital.

A possibilidade de ligar o iPod a um veículo de duas ou quatro
rodas não é propriamente uma novidade, mas este scooter leva essa
característica mais longe. O leitor da Apple não só permite ouvir
músicas em andamento, através de colunas de som sob o banco,
como serve de chave da moto, já que a Mopah é capaz de ler o
número de série do iPod. Esta “jukebox” de duas rodas é o projecto
académico de Michael Tseng, um estudante de design em fim de
curso. Conforme anuncia no seu site, Tseng não pretendeu criar
algo «bonito», mas sim provar que, com um pouco de deter-
minação, é possível passar das ideias à prática. Esta é a prova
inequívoca de que o iPod “ainda está aí para as curvas”...
literalmente.

Telemóvel Walkman em Agosto
As 10 horas no 12 de Agosto, o

W800i està à venda nas lojas.
Este é o primeiro terminal da nova

gama a chegar ao mercado portu-
guês, com lançamento em simultâneo
na Europa, Médio Oriente e África.
Nesta operação de marketing irá
participar a já célebre banda britânica
Jamiroquai que, neste âmbito, incluirá na sua digressão uma vinda
também a Portugal, nos dias 12 e 13, para participarem no Sunrise
Open Air Festival, em Albufeira. Aqui, a Sony Ericsson montará
um espaço próprio com surpresas e animação para promoção do
W800i, através do slogan «The Soundtrack to Your Life». Para já,
vão ser postos à venda em Portugal apenas 500 telemóveis
Walkman, a um preço único de 450 euros. Este novo modelo, que
vem reavivar a memória dos fãs do Walkman da Sony, proporciona
uma total independência, combinando um leitor de MP3 capaz de
gravar 125 faixas de música digital (ficheiros de MP3 a 128 kb/s),
um telemóvel e uma câmara digital com 2 megapixéis e autofocus,
tudo reunido num único dispositivo que cabe dentro de um bolso.
Para além disto, sabe-se que a nova gama de telemóveis Walkman
da Sony Ericsson irá gradualmente expandir-se, adicionando
novos modelos com leitores de música incorporados.

De salientar que estes novos equipamentos são sérios rivais do
iPod, da Apple, não só por causa da maior durabilidade da bateria,
mas também pela compatibilidade de formatos e pelo preço mais
reduzido. Será desta que o iPod encontra um rival à sua altura?
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Festival Cultural
da Comunidade Portuguesa

PROGRAMA:
25-26-27 e 28 de Agosto de 2005

Grupo folclórico no Festival
O prestigioso Rancho Províncias e Ilhas de Portugal é, sem

dúvida, um destacado cartão de visita do nosso País, que muito
bem nos representa por aqui.

Empenhado em erguer, bem alto, o nosso estandarte cultural,
avança com o objectivo de passar à juventude luso descendente
o gosto pelos valores culturais da terra dos seus pais e avós.

Foi fundado a 3 de Dezembro de 1983 e desde então tem sabido
divulgar os dançares e cantares do nosso Povo.

Composto por trinta e três elementos, entre os sete e os vinte
quatro anos, é dirigido e orientado por uma Direcção de nove
pessoas, sendo o seu presidente o senhor Joaquim Simões, que
com muito orgulho o representa.

Os trajos são de Campinos do Ribatejo e de Montanheiras do
Algarve e as suas danças provêm de várias regiões.

Quinta-Feira, dia 25 de Agosto:
Apresentação de um filme: GENTE FELIZ COM LÁGRIMAS

Local: Parque de Portugal, Hora: 8H00 P.M. Traga a sua cadeira
Sexta-feira, dia 26 de Agosto:

Artistas da comunidade DUARTE & D.J.XMEN
FATIMA MIGUEL
TIO KOFFI KOFFIENTO
JORDALINA BENFEITO
JOSE GIL
NIVERIA TOME
MARTA RAPOSO
JOAO PICAS
CRISTINA RODRIGUES
VUVU GOSPEL

Fado e canção a começar às 6:30 da tarde
Sábado, dia 27 de Agosto:
A partir das 4H00 P.M. e sempre no Parque de Portugal, o

programa terá inicio com o jovem Alexandre Câmara
Folclore e variedades e pela primeira vez em Montreal o

Rancho Províncias e Ilhas de Portugal, vindos de Hamilton,
Ontário..

Domingo, dia 28 de Agosto:
O desfile terá inicio à 1H00 da tarde, na rua Prince Arthur e

subirá o boulevard St-Laurent 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.

Em memória de João da Mota
António Vallacorba

Acabo de perder - e muitos de vós - três bons amigos em pouco
mais de duas semanas! O último, na pessoa de João da Mota, foi a
enterrar na quarta-feira, 17 do corrente, deixando mais pobres
familiares, todos os que o conheciam e a comunidade em geral.(Os
outros foram, por ordem de falecimento, José Câmara e Armando
Barqueiro). Tinha 82 anos. Uns mais do que outros, mas sem es-
quecer que cada homem ou mulher é importante naquilo que faz
e no contributo que presta à sociedade, João da Mota foi um dos
emigrantes mais influentes na vida empresarial e institucional da
nossa comunidade. Natural da Lomba do Botão, concelho da
Povoação, Ilha de S. Miguel, emigrou para o Canadá em 1957; e,
deambulado, como todos nós, à procura do que mais lhe convinha
na vida, passando pelos sacrifícios e dificuldades  próprios de quem
sai da sua terra à procura de um futuro melhor, algum tempo
depois estabeleceu-se como industrial de panificação, fundando a
Padaria Açoriana, a que esteve ligado de 1960 a 1975, vindo
posteriormente a dedicar-se à lavoura, da qual se aposentou ao
longo dos anos 90.

Pelo meio, e tal como muitos dos
nossos conterrâneos, foi tirando
tempo para se dedicar a outras
causas nobres, da fé, da cultura e
do associativismo, para tal
contribuindo na fundação do
antigo Sport Clube Açores (a
primeira colectividade de índole
açoriana); a Caixa de Economia
dos Portugueses de Montréal
(CEPM) e a Filarmónica Portuguesa de Montréal (FPM). Por tudo
isso, e no que deverá ter constituído um dos momentos mais
significativos da sua longa e bem preenchida existência, veio
finalmente o reconhecimento do seu dinamismo e dedicação à
comunidade, quando da passagem do 23º aniversário da Casa dos
Açores do Quebeque, em 24 de Novembro de 2001, se viu
merecida e justamente distinguido com a atribuição da Medalha
de Mérito do Conselho Mundial das Casas dos Açores, uma
iniciativa apoiada pela Assembleia Regional dos Açores.

Se por um lado, a fundação da Caixa de Economia fez
desta a instituição a de maior prestígio da comunidade, por outro,
foi com a FPM, fundada em 1972, que essa mesma comunidade
ficou mais ligada a outras do Canadá, dos Estados Unidos e até
mesmo dos Açores, para além, evidentemente, da promoção e
divulgação dos nossos costumes e tradições, do seu contributo no
desenvolvimento dos jovens-músicos, enquanto animando as
nossas festas locais e as de outras étnias.

João da Mota foi, em resumo, um privilegiado por onde passou
e em tudo aquilo que fez, não admi-rando, pois, que haja sido uma

das pessoas mais populares e
conhe-cidas da comunidade.

Ainda há dias no salão fune-
rário onde o corpo esteve em
capela ardente, ouvi a um jovem
músico dizer aos colegas, da
admiração que nutria por este
fundador e antigo presidente da
FPM, sobretudo pelas palavras de
encorajamento, pela sua bonda-
de, simpatia e serenidade de
actuação. São assim os grandes
homens: calmos, carismáticos e
profundamente dedicados ao que
se propõem!

Costumo dizer que é em vida
que devemos fazer caso uns dos
outros. Neste aspecto, não tenho
remorso algum, na medida em
que ao longo de muitos anos nos
víamos e falávamos durante as
nossas festas e demais manifes-
tações culturais da comunidade,
em eventos na sede da “sua”
filarmónica ou da da Caçorbec,
entre outras. E se o momento é de
dor, de mágoa e de tristeza, contu-
do são sentimentos que até con-
fortam, porque dizem do muito
que o admirávamos e da amizade
que cultivámos, porque para sem-
pre vai permanecer a memó-ria
de um homem de grande quali-
dades e do património que ajudou
a edificar.

Foi-se o homem, mas a obra
ficou. Ficará, certamente e em
grata memória de homens intré-
pidos e visionários como o João da
Mota. Que não o esqueçam a
presente geração e as demais que
hão-de vir. João da Mota deixa na
dor a esposa, Maria Germana, o
filho, José Luis, a nora, Isabel
Rodrigues, os irmãos, António e
Manuel; as irmãs, Joa-na, Maria
José, Maria Emília e a Silvina;
assim como netos, sobri-nhos,
cunhados e uma infinidade de
colegas e amigos, aos quais
endereço, em meu nome pessoal
e o deste jornal, os mais sentidos
pêsames.

Paz à sua alma.

Festas do Senhor da Pedra, em Laval

Com a fé e os sabores
vilafranquenses
culpa os vilafranquenses locais, entre outros.

Cavalheiros e senhoras em opas vermelhas, seguiam-se ao guião,
com alguma juventude e pessoas em promessa acompanhando a
Veneranda Imagem e o Santíssimo, com o clero; incorporando-se
membros da Associação dos Paroquianos e da Corporação, para
além de outros  grupos afectos à Missão local, a direcção da Casa
dos Açores do Quebeque e a Comissão de Festas do Senhor Santo
Cristo; entidades lavalenses, tais como Gilles Vaillancourt, Serge
Fafard e Richard Goyer; a pintora Mercês dos Reis, e consortes;

assim como Francisco Salvador, conselheiro das Comunidades
Portuguesas, e, por último, a Filarmónica do Divino Espírito Santo
de Laval.

De regresso à igreja, os convidados foram obsequiados com uma
mui agradável recepção, enquanto a multidão começava a
concentrar-se no recinto festivo - ali, ao ar fresco e na aprazível
atmosfera de um verão inesquecível

Com um espaço privilegiado à volta do templo e cada vez com
mais estruturas de apoio, é sempre muito agradável assistir aos
arraiais locais. Foi novamente o caso no resto da tarde e serão
desse dia, começando alegremente com o concerto da referida
filarmónica, mas algum tempo depois, e como já ficou dito,
acabando por ser estragado pela chuva, razão por que o resto da
festa foi inteiramente passado no interior do Centro Comunitário,
onde actuou novamente o conjunto “Sky Queen”.

Apesar de tudo, foi muito animado, quer no baile, quer na
movimentação à volta do bar, com óptimos petisques, bazar e na
constante “corrida” às famosas melaçadas locais.

No sábado, ao que conseguimos apurar, e logo após a celebração
eucarística, as actividades cívicas foram praticamente realizadas
no salão do Centro Comunitário. Para esse dia, estavam
agendadas as actuações da Filarmónica Portuguesa de Montréal,

conjunto “Sky Queen” e o Rancho Folclórico Estrelas do Atlântico.
As Festas do Senhor da Pedra, em Vila Franca do Campo, datam

de há longos anos e são, depois das do Senhor Santo Cristo, em
Ponta Delgada, as segundas maiores na Ilha de S. Miguel.
Realizam-se, também, com igual devoção, para além de Laval, em
New Bedford, Estados Unidos, e na cidade de Toronto.

Felicitamos a Missão e todos os demais grupos locais
responsáveis pela organização desta mui “saborosa” e legendária
festa em celebração da nossa fé e tradições.

E se não compareceu mais gente, bem... que se culpem a si
próprios.

Cont. da pág. 1
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Estas são de graça...

Foto da semana

«A Ilha»

«A Ilha» com Ewan McGregor («Trainspotting») e
Scarlett Johansson («A Rapariga do Brinco de Pérola»).
O filme realizado por Michael Bay já está no cinema.

Com acção situada num futuro próximo, «A Ilha» assume
a herança de «1984», de George Orwell, num retrato de uma
sociedade aparentemente perfeita em que tudo e todos são
rigorosamente controlados.

O personagem de McGregor sonha com a possibilidade de
ser enviado para a ilha, o único lugar onde os controlos não
existem. Em conjunto com a personagem de Scarlett
Johanson tenta uma fuga complicada para o mundo exterior.

«Os Irmãos Dalton»

Já está no cinema, «Os Irmãos Dalton», desta vez em
versão de carne e osso.

O filme de Philippe Haïm retoma os personagens criados por
Morris na série Lucky Luke.  Desta feita, a acção centra-se
num assalto a um banco por parte da quadrilha de ladrões
mais estúpidos do Oeste.

Em defesa da lei está o «cowboy mais rápido que a própria
sombra», ajudado pelo seu fiel cavalo, Joly Jumper.

Depois de Matrix
vem a Vendetta

Os irmãos Wachowski lançaram-se numa nova aventura
futurista, voltando a recrutar Hugo Weaving para prota-
gonista, desta vez como o herói de serviço, ao lado da talentosa
Natalie Portman. V for Vendetta é a adaptação da BD de Alan
Moore, que retrata uma Inglaterra imersa no caos do
totalitarismo, onde um misterioso
benfeitor luta contra a opressão e a
violência. O trailer já está online no
http://vforvendetta.warnerbros.com e
pode ver em primeira-mão um vislumbre
de uma Natalie Portman sem cabelo e
do mascarado Hugo Weaving. V. for
Vendetta estreia a 10 de Novembro em
Portugal, e promete revolucionar as
salas de cinema nacionais.

Bebé do ano 2005
Começamos a publicação de alguns dos nossos “leitores do fu-

turo”. Entretanto continuamos a incentivar os nossos “leitores
do presente”, para que nos enviem as fotografias dos seus bebés
nascidos em 2005, acompanhadas dos respectivos nomes, datas
de nascimento, nomes dos pais e número de telefone, para: Con-
curso Bebé 2005, A Voz de Portugal, 4231 boul. St-Laurent, Mtl,
Qc, H2W 1Z4.

No mês de Janeiro 2006, efectuaremos um sorteio entre todas
as “carinhas bonitas” que até lá tenha-mos recebido.

A Palavra-Chave
Um homem muito bondoso acaba de chegar ao céu e uma linda
anjinha recebe-o:
- Olá! Você quer morar no paraíso?
- É, claro! - diz ele – E o que é que eu preciso fazer?
- Você só precisa soletrar uma palavra-chave! Mas tem que
acertar na primeira tentativa!
- Certo, qual é a palavra?
- A palavra é... amor!
- Amor? OK, vamos lá... A-M-O-R...
- Muito bem - disse a anjinha, sorridente - Seja bem-vindo ao
paraíso! Eu vou levar-te pessoalmente, ou melhor,
angelicamente para que conheças a tua nova casa!
O homem ficou muito feliz no céu e, em pouco tempo, foi
promovido e tornou-se num anjo. Até que, algum tempo depois,
ele vê a sua ex-mulher chegando às portas do céu e vai falar com
ela:
- Olá, querida! Que surpresa! Como estás?
- Ah, depois de teres morrido as coisas mudaram muito! Casei-
me com um empresário multimilionário e estava a viver a vida
que sempre sonhei. Para ser sincera eu já me tinha esquecido
completamente de ti! Mas afinal de contas, o que é que eu devo
fazer para entrar aqui no paraíso?
- Ah, é fácil...- respondeu ele - É só soletrar uma palavra-chave...
Mas você precisa acertar na primeira tentativa!
- Certo! E qual é essa palavra?
- Raigwynankinkov!

Quem merece mais
Um famoso e respeitado padre alfacinha morre e acaba de
chegar ao céu. Na recepção, um anjo pede-lhe para aguardar,
o que o prelado acha estranho, pois esperava ser recebido com
muitas honrarias. Enquanto esperava lendo uma revista, um
sujeito simples chega e é atendido imediatamente, com grande
euforia. Duas horas mais tarde, finalmente, o padre é recebido
por São Pedro.
– O que acontece aqui? – indigna-se o padre – Tive que esperar
duas horas e um desconhecido que chegou depois de mim
entrou, sem ter de esperar nem sequer um minuto! – Aquele
homem que chegou – explica São Pedro – era um taxista lisboeta
muito apreciado aqui! – Um taxista? – exclama o sacerdote – Eu
fiz tanto pela divulgação da fé católica e um reles taxista passa
à minha frente?! É o cúmulo!
– Receio que ele tenha feito mais do que o senhor fez... – retruca
São Pedro – Durante as suas missas todo a gente dormia,
enquanto ele guiava toda a gente rezava!

Ratzinger ao ombro. O Papa Bento XVI foi esperado na cidade
alemã de Colónia para o seu primeiro encontro com jovens, a
propósito do Dia Mundial da Juventude. Certo é que não se fará
transportar em ombros... ao contrário desta imagem em tamanho
real, transportada pelo artista Georg Schmitt

Uma realidade… A escola
Susana Sequeira

Como todos sabem, as escolas começam brevemente. Para uns
será um alívio ver as crianças voltarem à escola, pois assim já têm
mais tempo para tratar de outros assuntos mais importantes, e
assim dar aos professores outro ano de suplício com os alunos, que
seja da primária ou da secundária. Brin-cadeiras de parte… o fim
do mês de Agosto marca o fim das férias para todos e o regresso
a uma vida mais regular (pois a escola tem um horário fixo para
que as crianças têm que seguir) e com mais trabalho… para os
alunos….

A entrada para as escolas para crianças mais
pequenas ou seja da infância (« maternelle »)
pode ser um pouco brusca porque deixa-se a
criança com pessoas desconhecidas e o meni-
no ou menina fica aflito(a) de não ver caras
alegres do seu ambiente. Certas escolas, para
isto não acontecer, com todos aqueles que não
estão habituados, autorizam os pais (ou a
pessoa que acompanha) a ficar no primeiro dia
para que a criança tenha alguém de conhecido
e não fique com receio de escola. Para algumas
crianças, o choque é de ficar sozinha num lo-

cal. Para os adolescentes que começam a secundária, também
devem acostumar-se a um ambiente diferente. Alguns não sabem
como agir com pessoas maiores… se quiserem podem pedir aos
pais de irem com eles, assim já não estão sós… Sem brincadeiras,
é só uma questão de se sentir à vontade e de certeza que se
encontra alguém de conhecido ou faz-se novos amigos… como
meu pai diz : “há-de ser sempre p’rá frente”!! Pode-se ver certos
especiais já presentes nos cartazes e panfletos dos mercados que
se recebe todos as semanas; folhas, livros, cadernos, canetas, lápis,
… É uma corrida aos preços baixos para ver quem pega os artigos
todos duma só vez e quem acaba as compras da lista escolar em
primeiro. E falo com experiência. Por vezes, certas pessoas com os
nervos de não terem as coisas todas ficam nervosas e podem até
tomar uma atitude agressiva. Já se viu… Para essas pessoas… não
ficam ruins, e para as outras que têm o azar de se encontrar no
caminho… não façam caso…. A escola tem uma finalidade… como
sabem… mas infelizmente muitos jovens deixam a escola, devido
ao facto de não saberem o que querem fazer ou por pensar que
não têm meios suficientes, que seja em todas a maneiras
imagináveis, sem ir ver uma pessoa recurso. Quando se fala de
uma pessoa recurso, pode ser os pais ou familiares, amigos que
tenham cursos específicos, pessoas na escola ou associações que
têm essa função de ajudar essas desorientações temporárias.
Infelizmente, no Quebeque, é um fenómeno muito presente; em
2000-2001, cerca de 30% dos rapazes deixaram a escola secundária,
comparativamente a mais ou menos 15% para as raparigas. E com
os anos passando, é uma realidade que está mais e mais presente.
Há muitas associações disponíveis para todos.

Ter estudos não necessita muitos anos quanto se tem várias
oportunidades, só necessita ajuda e vontade… é uma fórmula que
dá bons resultados…

Sabia que…?
Miguel Felix

No passado fim de semana, o campeonato de futebol português
começou mais uma época, para divertir os seus adeptos. Nós
conhecemos e nos lembramos bem das equipas vitoriosas, mas
esquecemos muito da história desse desporto. Este ano, nós temos
18 equipas com uma história diferente e particular que possa
interessar cada adepto ou apenas dar mais cultura para cada um.
Eu vou então apresentar alguns factos interessantes.

A equipa portuguesa mais velha em anos de vida na SuperLiga
2005-06 é a Académica de Coimbra. Ela foi fundada no 3 de
Novembro de 1887. A segunda equipa de velhice da SuperLiga
2005-06 estava o ano passado na segunda divisão, é o Naval. Ela
foi fundada a 1 de Maio de 1893. Uma só outra equipa da
SuperLiga 2005-06 foi criada no século XIX -  o FC Porto, fundado
em Setembro de 1893.  Este ano, o Sporting vai festejar o seu
centenário. Ele nasceu no dia 1 de Julho de 1906. A equipa mais
nova da primeira Liga de Portugal é a União Leiria, que foi criada
no dia 6 de Junho de 1966. A segunda equipa mais nova é o
Penafiel, que nasceu no dia 8 de Fevereiro de 1951. Em 2010, três
equipas vão celebrar o seu centenário: o Marítimo, o Nacional e o
Vitória de Setúbal. As equipas da SuperLiga 2005-06 e o ano de
fundação:

Académica -1887
Belenenses -1919
Benfica -1904
Boavista -1903
E. Amadora -1932
FC Porto -1893
Gil Vicente -1924
Marítimo -1910
Nacional -1910

Naval -1893
P. Ferreira -1950
Penafiel -1951
Rio Ave -1939
Sp. Braga -1921
Sporting -1906
U. Leiria -1966
V. Guimarães -1922
V. Setúbal -1910
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AGENDA COMUNITÁRIA

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

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

Confraternização de
ex-combatentes do Ultramar

Informa-se a comunidade portuguesa que, a pedido gene-
ralizado de muitos ex-militares, haverá uma confraternização de
ex-combatentes do Ultramar português no próximo mês de
Outubro. A comissão formada para o efeito, avançará com o
programa completo logo que tiver mais detalhes. De momento,
pode-se informar que a semana de 17 a 22 de Outubro será
dedicada aos ex-combatentes, sob os auspícios da Casa dos
Açores do Quebeque, com palestras, exposições e culminando
com um jantar no subsolo da Igreja Santa Cruz, no dia 22
daquele mês. Estas actividades serão presididas pelo convidado
de hora, o Major General Luciano Garcia Lopes, ele mesmo com
duas comissões de serviço no ex-Ultramar português. Para
informações adicionais, deverão contactar Manuel A. Pereira,
tel. (450) 442-3675, ou José de Freitas, tel. 725-1767 ou Casa dos
Açores: 388.4129.

“Os Chats São Más
Influências Para os Jovens?”

Há dias recebi uma mensagem de correio electrónico com
a pergunta que dá título a este artigo. A pergunta fora feita
por uma jovem a uma professora minha amiga que tomou
a iniciativa de servir de intermediária entre mim e a jovem.
Mas, quem sabe, um dia destes a pergunta pode ser-lhe feita
a si.

A pergunta chegou-me através de uma mensagem de correio
electrónico de uma amiga que é professora, e dizia assim: “Sou a
M., aluna do 7º ano de uma escola de C. e gostava de saber se os
chats são influências más para os jovens!! Fico espera duma
resposta!!! Obrigada.”

Exemplos, Analogias e Comparações
A pergunta é de facto

interessante. O que se re-
sponde a uma criança de
10/12 anos, provavelmen-
te desejosa de usar servi-
ços de chat , que nos faz
esta pergunta? À cabeça
ocorre-me o paralelismo
com outros meios de co-
municação. O telefone é
uma má influência para os
jovens? Resposta simplista
é dizer “não”. Mas as com-
parações, as analogias e
até as histórias, são instru-
mentos preciosos a este nível e foi recorrendo a este tipo de
ferramentas que, por intermédio da minha amiga professora,
procurei responder à M.

A Tecnologia é Boa ou Má?
As tecnologias e as ferramentas em geral não são, por si só, boas

ou más. Tudo depende do uso que nós e outros lhes dermos. Esta
era a ideia geral de uma artigo de Maria José da Costa Félix que
em tempos li e que se aplica aqui que nem uma luva. Para o explicar
à M. referi-lhe o exemplo das facas. Facas de cozinha, por exemplo.
“Uma faca, por si só, não é boa nem má. Depende da forma como
eu e outros a usarmos. Uma faca é muito útil para cortar alimentos,
etc. Mas ao usá-la tenho de ter alguns cuidados para não me cortar.
Será que a faca é “má” só pelo facto de eu a usar sem ter os devidos
cuidados? Acho que não. Se eu me cortar ao usá-la, o problema é
meu. Eu é que não tomei as devidas precauções na sua utilização.
Por outro lado, a faca também pode ser usada por outras pessoas
para fins negativos. Há pessoas que usam uma faca como ameaça
para fazerem assaltos. Outras para ferirem ou matarem pessoas.
Será que pelo facto de outros
usaram uma faca para fins
reprováveis, faz da faca “má”?
Acho que não. Quem é “mau” é
quem usa a faca para esses fins.
E para contrariar isso e evitar-
mos ser vítimas temos que
tomar precauções. Por isso
existem leis que impedem as
pessoas de serem portadoras de
facas com lâminas acima de
um dado tamanho. Com a In-
ternet, com os chats, os tele-
móveis e outras tecnologias,
passa-se a mesma coisa. Só que,
como não existem muitas leis
(como no caso das facas), só nos
resta tomar as precauções devi-
das (tal como no caso das fa-
cas).” Esta foi a forma que en-
contrei para explicar a uma
miúda de 10/12 anos que o
problema não está na tecno-
logia, mas na forma como nós e
outros a usamos. Um peda-
gogo, estou certo, arranjará,
estou certo, exemplos melhores
e mais elucidativos.

Inverter a Questão
Desta forma, a questão colo-

ca-se a um nível diferente. Ou
seja, não ao nível se devemos
ou não usar uma dada tecno-
logia dadas as potenciais “más
influências” que esta encerra,
mas sim ao nível como nós e
outros a utilizamos. Ou seja, ao
nível da utilização segura e
responsável da tecnologia que
está ao nosso dispor. E aí à M.
coloca-se uma questão: saberá
ela que precauções deve to-
mar para se proteger no senti-
do de não ser vítima de uma
utilização menos própria que
outros possam fazer dos chats?
O importante, como eu referi à
M., não é que ela já saiba que
precauções deve tomar. O im-
portante é que queria saber,
que queira aprender, pois só
fazendo-o é que conseguirá
reduzir os potenciais impactos
negativos que a sua experiên-
cia com o chat pode ter.

Actividades para a 3ª idade CASCM
PROGRAMAÇÃO DE VERÃO
O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal informa

que as actividades de verão vão começar em breve.  Contudo,
as mesmas prolongar-se-ão até ao dia 16 de Setembro.  O
programa é o seguinte:

MÊS DE AGOSTO
DIA 25  – 9h - Visita guiada à residência de “SIR-GEORGE-

ÉTIENNE-CARTIER. - (Vieux –Montréal), sítio histórico.
DIA 31 – 12h - Almoço Comunitário no exterior /grelhados.

Inscrição obrigatória.
MÊS DE SETEMBRO
DIA 1 – 9h - Saída ao Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue (sítio

histórico) DIA 6 – 13h - Visita à Basílica Notre-Dame – Exposição
Saint Pierre et le Vatican. DIA 8 – 14h15 - Tarde de convívio no
nosso local – Jogos e brincadeiras. DIA 13 – 11h - Almoço no
restaurante (a escolha do restaurante será feita de acordo com
a maioria do grupo). DIAS 15 et 16 – BAZAR NO CASCM (no
nosso parque de estacionamento) - venda de artigos variados.
Aceitamos artigos para este bazar até ao dia 14. Para mais
informações contactar o C.A.S.C.M: (514) 842-8045.

Da janela da viela

ALAIN - O PEREGRINO
P. José Maria Cardoso

Hoje vieram dizer-me que não tinhas aguentado as dificuldades
da viagem.  Sabes, Alain, o tempo que tivemos nunca deu para nos
conhecermos bem. Quando falávamos nunca orientávamos a
conversa. A conversa é que nos levava para onde queria. Quando
me disseste que querias falar comigo e eu aceitei receber-te no
escritório, nem sabia o teu nome. Não sabia nada de ti. O que sei
foste tu que mo quiseste contar. Vieste várias vezes. Depois de cada
conversa tu parecias-me sempre mais animado. Fumávamos um
cigarro, eu apertava-te a mão e ficava preocupado. Procurava
ouvir-te sem fazer juízos. Falavas das tuas filhas, que adoravas, e
os teus olhos brilhavam como se elas acendessem as únicas
estrelas que brilhavam na noite do teu céu; falavas da vida
ensarilhada como um novelo sem ponta e querias saber o que
fazer. E eu sabia bem que o que te pudesse dizer já tu o tinhas
ouvido doutras bocas. Depois fumávamos um cigarro, tu ias
embora dizendo que telefonarias antes de vir a próxima vez, eu
apertava-te a mão e ficava preocupado.

Quantas vezes conversámos? Não sei! Foram algumas. Eu
pensava que a esperança ia renascendo em ti. Parecias melhor de
dia para dia. Depois deixaste de vir. Eu telefonei mas não havia
resposta. Hoje vieram dizer-me que te tinhas cansado de lutar. Não
podia acreditar. “Tu tens tudo para seres feliz, Alain”, dizia-te
tantas vezes. E tu concordavas comigo, lembras-te? Por que razão
baixaste os braços? Porque te fostes tão cedo? E as tuas filhas,
Alain? Fui até à porta onde sempre te acompanhava. Hoje não te
apertei a mão, mas fumei um cigarro e fiquei preocupado. A pessoa
que me trouxe a notícia deixou-me um livro. “O Alain deixou isto
escrito” – disse. Não sabia que escrevias poesia. Nunca mo disseste.
Pois é... nunca veio a propósito. A conversa ia sempre para onde
queria, e nunca nos tinha levado para aí. Mas já li o teu livro de
“profana poesia”. Podias-me ter dito que escrevias... pois é, mas
nunca calhou!

Mas li-o todo, neste dia de fim de Outono. E voltei a encontrar-
te. Hoje vieste sem telefonar, mas foi como se estivéssemos frente-
a-frente no escritório. E falámos sem horas como costumávamos
fazer. E como sempre eras tu que ias dizendo o que querias. Eu só
ia passando as páginas uma a uma. Acabei agora, Alain. O tempo
foi tão pouco para nos conhecermos.

Vou a correr à minha agenda. Ali está o teu número de
telefone.Logo dos primeiros: – A... Alain. Estás a ver? Volto ao livro
como quem quer segurar uma aragem e tu dizes:Por detrás deste
olhar de mágoas tamanhas.Trago em mim fixado o olhar divino

Vejo caminhos, que contornando montanhas
Conduzem à fonte que sacia o peregrino.Fecho o livro. Seguro-o
como se estivesse a apertar a tua a mão. Não te preocupes... eu
tenho o teu número de telefone. Fumei um cigarro... e não fiquei
preocupado.

ASSOCIAÇÃO SAUDADES
DA TERRA QUÉBÉQUENTE

Organiza
Convivio em Honra de São Paulo da Ribeira Quente
24 de Setembro 2005
No salão Paroquial da Igreja St-Enfant Jesus
5037 St-Dominique,Montreal
JANTAR E BAILE COM O CONJUNTO
ALÉM-MAR
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
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

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

514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270  Boul. St-Laurent, #209         514.499.1624

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
4276 St-Laurent 514.843.3863

ESCOLAS DE CONDUÇÃO
ESCOLA DE CONDUÇÃO BRUNO
26 Jean-Talon O 514.272.5779

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                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
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

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

UM SERVIÇO DO OURIVESARIA ZENITH
4173 Boul. 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

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.        514.844.4588

SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562

REVESTIMENTOS
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                           514.844.0388

Fax: 514.844.6283
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988

Site Web
www.cgportugalmontreal.com

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.287.3370

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

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.376.3210
514.593.9950
514.525.9575

IGREJAS

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

514.495.3284
514.844.2269
514.254.4647
514.366.6305
514.435.0301
514.684.0857
514.388.4129
514.729.9822
514.982.0804
514.842.8045
514.353.1550
514.342.4373
514.844.1406
514.844.6371
514.982.0688
514.844.2269
514.353.3577
514.739.9322
514.687.4035
514.768.7634
514.499.9420
514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

CH TV
Portugalíssimo
Rádio  Centre-Ville
Radio Clube Mtl.

514.522.4150
514.483.2362
514.495.2597
514.849.9901

RÁDIO E TELEVISÃO

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                              514.710.0132

MÓVEIS
ARCA
4117 St-Laurent                                514.842.0591
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

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

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

OURIVESARIA
OURIVESARIA ROSAS DE PORTUGAL
3723 Boul. St-Laurent 514.843.8727

†

†

9-1-1
514.849.2391
514.598.3111
514.496.1010
514.873.2445
514.844.0161
514.842.1231
514.842.6141
514.345.4931
514.934.4400
514.872.1111
514.873.7061
514.872.3434
514.872.6133
514.842.6822
514.896.3100

Igreja Baptista Portuguesa
Igreja Católica de Santa Cruz
Igreja N. S. de Fátima de Laval
Assembleia de Deus
Centro Cristão da Família
Igreja Nova Unção
Igreja Cristã Vitoriosa

António (Tó) Batista
1939 - 2005

Faleceu em Montreal, no dia 17 de Agosto de 2005,
com a idade de 65 anos, o António Batista, natural de
Torrozela, Portugal, esposo da Delta Vieira.

Deixa na dor sua esposa, seus irmãos: João e
Francisco; suas irmãs: Conceição, Elvira, Beatriz,
Elisa, Teresa, Fátima e seus cônjuges respectivos;
sobrinhos (as), assim como muitos familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral teve lugar sexta-feira, dia 19 de Agosto de 2005, na Missão Santa
Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre para o Mausoléu St-Martin.

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.

Joaquim Henriques
1909 - 2005

Faleceu em Montreal, com 96 anos de idade, no dia
15 de Agosto de 2005, o Joaquim Henriques, natural
de Erada, Covilhã, Portugal.

Deixa na dor seus filhos (as), 20 netos (as) e 16
bisnetos (as), assim como outros familiares e
amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:

Alfred Dallaire | MEMORIA
4231 Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral teve lugar quinta-feira 18 de Agosto de 2005 pelas 10h00, na Missão
Santa Cruz, seguindo depois para o Mausoléu St-Martin.

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.

1º ano de saudade
Firmino Teixeira

Faleceu a 29 de Agosto de 2004

Esposa, filhos, mãe, e neta, familiares e amigos
recordam com profunda saudade o seu ente
querido.

Renovam profunda gratidão pelas presenças
amigas na liturgia do 1o ano em sufrágio pela sua
alma, que será celebrada terça-feira, dia 30 de
Agosto de 2005, pelas 18h30, na missão Santa
Cruz.

Agradecem antecipadamente a todas as pessoas
que se dignarem assistir a este acto religioso.

A família quer mais uma vez expressar sinceros agradecimentos a todos que,
no momento de dor, manifestaram o seu apoio.

O mais fantástico da vida é estar com alguém
Que sabe fazer de um pequeno instante um grande momento

Que exalta em nós sentimentos de uma plenitude total

Sinto tantas saudades…tantas…
Como não sentir de uma pessoa assim

Que irradiava alegria e generosidade,
Que transbordava de uma energia inesgotável

Firmino… que estímulo tão grande que foste
Para quem precisava às vezes só de um impulso

Para caminhar em direcção aos seus sonhos

Por mais que o tempo queira desvanecer a tua imagem…
Jamais esquecerei o que vivi contigo

De tudo o que me permitiste descobrir
Tu jamais morrerás

Simplesmente partiste para uma outra forma de existência…
Mas a tua essência continua sempre presente.

Anabela de Sousa

†
5º Ano de Saudade

Joaquim José Cabrita da Silva
Faleceu em 23-08-2000

Esposa, filha, restantes familiares e amigos recordam-no
com eterna saudade.

Foi celebrada uma missa em sua intenção ontem, dia 23
de Agosto de 2005, pelas 18h30, na Missão Santa Cruz.
Agradecem a todas as pessoas que se dignaram assistir
a este acto religioso.

†

† Albino Sá

Faleceu ontem, 23 de Agosto de 2005, com 64 anos de idade, o Albino Sá,
natural de Lombinha da Maia, São Miguel, Açores.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:

Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O defunto encontra-se em capela ardente hoje, quarta-feira, das 19h às 22h,
quinta-feira, das 14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral terá lugar sexta-
feira, 26 de Agosto de 2005 pelas 10h00, na Missão Santa Cruz.
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Serviços &  negócios
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

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 empre-
gada para o balcão. Tempo inteiro ou
parcial. Tel: (514) 844-0223

Precisa-se agente de viagens que
fale português e francês/ou inglês,
com conhecimentos em viagens, para
criar clientela portuguesa.

Aurélia (514) 868-9999

Precisa-se cozinheiro(a) com
experiência para abrir churrasqueira
portuguesa nas Laurentides (norte de
Montreal). Possibilidade de sociedade.

Tel: (450) 224-7141

Companhia de Marcenaria Arquitec-
tural situada em Anjou procura
empregados:
- Cortador de madeira para painel
- Marceneiro ajuntador
3 anos de experiência. Boas regalias.

Tel.  para o (514) 830-5450

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 ao 450-689-5324

A Padaria Notre Maison procura
empregado para assitente padeiro.
Tempo inteiro.  (514) 844-2169

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

Precisa-se pessoal para trabalhar
nos jardins. Com ou sem experiência.

Contactar: (514) 995-9745

SportTV
Superliga 2005/2006

 Informamos que a Lumar Electronique Inc. assumiu a
responsabilidade de representar em Montreal as transmissões de
futebol da Superliga Portuguesa - SportTV 2005/2006. Para obter
informações sobre a lista de preços, ligue para Luis Pereira ao 514-
947-1479. 

A Direcção Regional das Comunidades da Presidência do
Governo Regional dos Açores na prossecução do objectivo em
aprofundar a relação das Comunidades Açorianas dispersas pelo
mundo com as suas origens, vem através desta dar a conhecer as
acções realizadas por esta Direcção Regional nos meses de Abril,
Maio e Junho do presente ano.

Com o objectivo de proporcionar a 28 maestros de filarmónicas
da Diáspora, nomeadamente do Canadá e dos Estados Unidos da
América a oportunidade para um conhecimento mútuo e partilha
de experiências e projectos, bem como proporcionar um debate
de ideias e estudo de soluções para eventuais problemas técnicos
comuns, a Direcção Regional das Comunidades promoveu de 30
de Abril a 3 de Maio, em Ponta Delgada, o Encontro “As Bandas
e a Tradição Musical nos Açores”.

De 7 a 15 de Maio realizou-se o XII Curso “Açores: À Descoberta
das Raízes” nas ilhas Terceira e Graciosa. Os objectivos deste
evento visaram o contacto directo dos seus participantes com a
Região Autónoma dos Açores, proporcionando-lhes um olhar
sobre a sua actual realidade social, cultural e política e a
sensibilizá-los para os valores patrimoniais da sua terra de origem.
Esta acção de formação contou com a participação de 38
candidatos provenientes dos Estados Unidos, Canadá, Brasil e
Uruguai.

De 4 a 9 de Junho realizou-se o 1 Encontro Comunitário de
Ensaiadores de Grupos Folclóricos subordinado ao tema “A
Dançar é que a Gente se Entende”. Esta iniciativa realizou-se nas
ilhas do Pico e do Faial e contou com a participação 23 ensaiadores
de grupos folclóricos e respectivos pares das comunidades
açorianas na diáspora oriundos do Brasil, Uruguai, Canadá e
Estados Unidos da América. O Encontro visou fundamentalmente
divulgar junto dos ensaiadores dos grupos folclóricos radicados na
Diáspora, as danças e modas do folclore açoriano. A iniciativa teve
também um cariz formativo e informativo, pelo que os ensaiadores
e respectivos acompanhantes tiveram oportunidade de assistir a
várias palestras, um lançamento de livro e à promoção de um CD.

Em Junho decorreu no Centro Cultural e de Congressos de
Angra do Heroísmo, Terceira, O Congresso Internacional de
Narrativa Oral e de Identidade Cultural, organizado pela Brock
University, Professora Doutora Irene Blayer e pelo Professor
Doutor Francisco Cota Fagundes da Universidade de Massachu-
setts em Amherst, em parceria com a Direcção Regional das
Comunidades e Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. O
Congresso reuniu 140 estudiosos da Europa, Américas, Austrália,
Nova Zelândia e Ásia, e teve como principais objectivos: explorar
o poder da narrativa oral e da identidade cultural. É ainda de
salientar que foi o primeiro Encontro internacional nesta área a
realizar-se nos Açores, com especialistas considerados que levarão
o nome dos Açores a diversos pontos do mundo.

Antes, esta Direcção Regional tinha marcado presença no
congresso “A Vez e a Voz da Mulher em Portugal e na Diáspora”,
realizado pelo Portuguese Studies Program da Universidade da
Califórnia em BerKeley, dirigido pela Professora Deolinda Adão.

Durante o segundo trimestre do presente ano, a Direcção Re-
gional das Comunidades promoveu o lançamento de algumas
obras de autores de origem açoriana ou que escrevam sobre
temas ligados à emigração açoriana, sendo elas:

- “Nas Asas da Palavra”, de Óscar Monteiro.
- “Açores - Travessias”, de Lauro Junkes
- “Memorial Açoriano” de Luíz Antônio Alves.
- “Sixty Acres and a Barn”, do autor Alfred Lewis e “In Pursuit

of their Dreams: A History of Azorean lmmigration to the United
States”, do autor Jerry Williams, apresentados pelo Prof. Dr. Frank
Sousa da Universidade de Massachusetts Dartmouth

- “Herança Açoriana nas Danças Tradicionais do Rio Grande do
Sul”, de Flávio Azeredo.

Agradeço, por fim, a vossa atenção, reforçando os nossos
objectivos de promover o acompanhamento e o apoio às
Comunidades Açorianas da Diáspora e aproximá-las da Região
Autónoma dos Açores.

Procura-se casal para tomar conta de
52 apartamentos, em Côte-des-
Neiges. 41/2 fornecido.

Telefonar para:
(514) 342-9519 – (514) 971-9519

Precisa-se empregado(a) de limpeza.
1 vez / semana. Em Westmount.
Para informações, telefonar para o

(514) 488-9057.
AVON procura pessoal. Tempo inteiro
ou parcial. Lucro de 10 a 50 %. Horário
flexível. Contactar Teresa:

(450) 621-9407

Precisa-se pessoal com experiência
para montagem ou instalação de
rampas e escadas em alumínio ou
aço. Contactar Enza no (514)
327-2200, ou apresentar-se
no 8975 Pascal Gagnon, em
St-Leonard

Precisa-se de homem, com ou sem
experiência, em “pavé-uni”, muros e
pedra. Margem sul de Montreal. Bom
salário. Carlos (514) 231-7583

Vende-se restaurante-churrasqueira
português, na zona sul. Bom potencial.

Contactar (514) 830-7942

VENDE-SE

Vende-se Restaurante-Churrasqueira
em Laval.  Bom potencial.

Para informações,
telefonar para o
(514) 554-9787.

Precisamos de empregados de mesa
com experiência e ajudante do
servente de mesa  a tempo inteiro.
Apresentar-se ao restaurante no 8261
Boul. St-Laurent.
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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 CF Estrela
da Amadora e Clube Sport Maritimo.

Calendário 2005-2006

CF Estrela da Amadora
Palmarés
· 1 Campeonato II Liga 92/93
· 1 Taça de Portugal 89/90
Apesar de ser uma equipa com poucos

anos de convivência entre os grandes do
futebol português, a formação da Reboleira
já venceu uma edição da Taça de Portugal,
em 1990.

A origem do Estrela da Amadora deve-se à
junção de um grupo de pessoas, que tinham o

objectivo de criar uma equipa de futebol para a vila da Amadora.
A sua fundação data de 22 de Janeiro de 1932 mas, o seu registo

oficial foi feito a 9 de Janeiro de 1940 e a sua participação pela

primeira vez numa prova oficial ocorreu em 1946.
A formação da Reboleira permaneceu durante muitos anos na

segunda divisão, e a sua viragem deu-se na época de 1987/88,
quando, sob o comando do treinador Joaquim Meirim, subiu à
primeira divisão. A década de 90 foi a grande época de ouro do
clube, tendo em 1990, conquistado a sua única Taça de Portugal,
ao vencer o Farense por 2-0 na final. Nas suas camadas jovens,
actuaram futebolistas que mais tarde viriam a rumar ao
estrangeiro, e que têm representado a Selecção Nacional A, tal
como Abel Xavier ou Jorge Andrade. Pela formação da Reboleira
têm passado igualmente treinadores de bom valor, tendo sido
Fernando Santos o que mais se destacou e que posteriormente
treinou o FC Porto, AEK de Atenas, estando actualmente a
orientar a equipa do Sporting. O Bingo do Estrela da Amadora tem
tido um papel importante para as finanças do clube, tendo-se
constituído, ao longo dos anos, numa das suas maiores fontes de
receita. O recinto da equipa da Reboleira, com o nome de Estádio
José Gomes tem uma capacidade para 11 500 espectadores.

O Estrela da Amadora tem 5730 sócios.

Clube Sport Marítimo
O Clube Sport Marítimo é o principal

clube de futebol da ilha da Madeira, em
Portugal. O Estádio dos Barreiros foi funda-
do pelo Clube Sport Marítimo em 1910 e tem
9177 lugares.

Palmarés
· 1 Campeonato de Portugal - 25/26
· Campeonatos Nacionais da 2ª Divisão B

- 76/77; 81/82

20de Setembro de 1910. No Funchal é fundado um Clube que
ainda hoje se dá pelo nome de Club Sport Marítimo. Só 15 dias
depois acontecerá a implantação da República. Mas as duas
equipas de futebol que estão na origem deste Marítimo, já ostentam
faixas com as cores do pavilhão republicano – o vermelho e o verde.
Colocadas sobre as camisolas brancas que ambas as formações
usam, essas faixas não são apenas uma forma de distinção entre
os jogadores. Simbolizam, antes de mais, as aspirações da classe
dos marítimos pelo advento do novo regime. E a crença que da sua
instauração resultará Progresso e Bem-Estar.

Este clube, como todos os outros que se formarão até final da
segunda década do século XX, também fundou as suas raízes nas
movimentações desportivas que os ingleses – residentes e turistas –
vinham semeando na Ilha desde o último quartel do século XIX. Mas
a história da constituição do Marítimo não se faz na dependência dos
ingleses ou com a sua colaboração. Pelo contrário, inscreve-se na
afirmação independente da classe marítima. Como se fosse um grito
de liberdade, um corte de amarras. Uma bandeira de orgulho
madeirense.

Primeiros Pontapés
Na Madeira, a prática do futebol terá começado por volta de 1875,

por obra e vontade do jovem Harry Hinton. Aos 18 anos, regressa
de Inglaterra, onde estudava, trazendo consigo uma bola de
futebol. A primeira de que há memória no país.

Com ela se fizeram os primeiros jogos de futebol em Portugal, no
Largo da Achada, na Camacha. mesmo ao lado da Quinta da
Achadinha, um dos locais de férias da família Hinton. Eram desafios
realizados por grupos constituídos entre a colónia inglesa,
mesclada por um ou outro elemento da elite local. Mas a
generalidade dos madeirenses ainda está longe de descobrir esse
jogo. As sementes desses primitivos encontros de futebol cedo
deram frutos. O jogo ganhou um número sempre crescente de
adeptos. Sobretudo quando passou a ser

jogado à beira-mar, pelas tripulações dos barcos que passavam
pelo Funchal ou pelas equipas dos estrangeiros residentes.

No momento em que percorre os primeiros anos da década que
o levará ao Centenário (2010), o Marítimo é uma colectividade
plenamente integrada na competição desportiva nacional, em
particular na modalidade desportiva mais praticada e apreciada
no país – o futebol. Todavia, convém não perder de vista que a
colectividade viveu, mais por forças de diversos condicionalismos
que da sua própria vontade e ambição, largas dezenas de anos
remetida às competições regionais, aí fundando as raízes mais
fortes da sua popularidade. Registo indelével de uma larga e
consistente hegemonia na conquista dos títulos mais importantes
dessa competição regional, o espólio de troféus do Marítimo fala
bem desses tempos. As pequenas taças, conquistadas nas
competições das primeiras décadas do século XX; os magníficos
exemplares arrecadados em cada uma das digressões efectuadas
junto das colónias de emigrantes; os troféus que tornam
imorredoiros os títulos oficiais alcançados em incontáveis épocas
de sucesso; os prémios que perpetuam as vitórias em inúmeras
disputas que visavam questionar a superioridade verde--rubra
deste ou daquele momento, nesta ou naquela modalidade – de
tudo há um pouco, a perpetuar uma longa história em que os
sucessos foram sempre mais que os insucessos, e em que a vontade
de vencer e honrar as camisolas verde-rubras teve (quase) sempre
o condão de conduzir a vitórias sobre adversários competentes e
esforçados, também eles interessados, legitimamente, em
alcançar o lugar de destaque que o Marítimo, salvo poucas
excepções, foi quase sempre ocupando. As taças alcançadas em
provas nacionais oficiais das mais diversas modalidades
desportivas – conquistadas sobretudo a partir de finais da década
de 70, quando já se caminhava para a plena participação dos
clubes madeirenses no quadro desportivo nacional –
complementam orgulhosamente a colecção de troféus da
colectividade, contribuindo para que, na sua contemplação, se
vislumbre por inteiro a dimensão do Marítimo. Por estas razões,
não há campo em que os maritimistas exibam um orgulho mais
profundo que o do seu espólio de troféus. Uma realidade que viveu
durante muito tempo confinada a espaços que o não mereciam,
mas que hoje está disponível, no edifício-sede do Marítimo… o
qual também já vai sendo pequeno para os fins a que se destina.
A amostra que se segue não passa de uma singela demonstração

de alguns dos mais importantes e bonitos troféus do clube; de
todos eles foi possível registar as condições da sua conquista e o
respectivo significado no contexto desportivo do momento. Um
registo que contempla, note-se, apenas

uma ínfima amostra dos cerca de três mil troféus registados nos
cadastros do clube.
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BREVES
•

•
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

•

29-08                                           15:30
26-08                                           16:30
28-08                                           11:00
28-08                                           11:00
27-08                                           14:15
28-08                                           14:00
27-08                                           16:15
28-08                                           11:00
28-08                                           11:00

RTPI

SPTV

Resultados

Próxima jornada

Angola 2-1 Cabo Verde
A selecção angolana de futebol venceu a sua

congénere cabo-verdiana por 2-1, em encontro
particular disputado no Estádio José Gomes, na
Reboleira.

A formação de Cabo Verde adiantou-se no
marcador aos 25 minutos, através de Lito, mas os
angolanos deram a volta ao marcador na se-
gunda metade, com tentos de Mantorras, aos 46
minutos, e de Love, aos 86.

Portugal-Egipto, 2-0:
Reforços aprovados

A série de experiências que Luiz Felipe Scolari quis realizar no
jogo e teve resultados que permitem várias leituras. Na primeira
parte, com dois ou três falsos “10”, Portugal não conseguiu passar
de um domínio territorial pouco consequente e ainda menos
objectivo face à baliza do Egipto. Na segunda, com gente nova,
posições corrigidas e, acima de tudo, mais velocidade, o jogo foi
mais agradável, as situações de perigo apareceram e os golos
acabaram por fazer parte da festa, mas já sem Pauleta, o
homenageado, em campo.

Indefinições
Scolari manteve Alex na direita da defesa e voltou a ver Paulo

Ferreira na esquerda (talvez já a pensar na impossibilidade de ter
Nuno Valente dentro de dias). Hélder Postiga jogava ao lado (e
muitas vezes nas costas) de Pauleta, mas era a meio-campo que
a indefinição mais se sentia. Tiago e Figo não se assumiram como
coordenadores do sector. O primeiro pouco coordenado com Petit
e Hugo Viana, o segundo a revelar natural falta de ritmo.

Viana foi mesmo o que mais desiludiu, já que Scolari dissera ir
apostar nele como um dos coordenadores do jogo ofensivo de
Portugal. Não esteve bem nos passes, pareceu pouco confiante e
não se entendeu com Paulo Ferreira quando este subiu.

Apesar de tudo, foi Figo quem procurou dar o exemplo, pela
direita. Aos 7’ lançou Pauleta e este foi carregado pelo guarda-
redes. Aos 23’ foi Postiga a isolar o açoriano e este, depois de passar
o guarda-redes, ficou sem ângulo e atirou às malhas laterais. Aos
39’ um livre de Figo, a que Postiga não chegou, sobrou para Tiago
rematar à figura do número 1 visitante. À beira do intervalo foi a
vez de Quim desviar ligeiramente para a barra o melhor remate
do Egipto, da autoria de Emad Abdelnabi.

O nulo ao intervalo sabia a pouco e o público de Ponta Delgada
suspirava por um golo, de preferência de Pauleta. Mas isso não
aconteceu.

A força da juventude
As quatro substituições no começo da segunda parte

mostraram um Portugal mais seguro, mais certeiro de
movimentos, mais rápido e muito mais perigoso.
João Moutinho passou a ser um bom colaborador de Tiago, agora
mais assumido na gestão do espaço central, Quaresma deu bons
sinais pela direita e Postiga, agora sozinho na frente, ganhou
mobilidade. O golo surgiu com naturalidade. Canto atrasado de
Figo para.
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Presidente do Valência
considera Miguel «um joga-
dor único no seu posto». O
presidente do Valência, Juan
Soller, considerou Miguel, a
quando da apresentação do
português, «um dos melhores
laterais do mundo» definindo-
o como «um jogador único no
seu posto, rápido, veloz e va-
lente».

Um profissional entre os
convocados do Luxemburgo
para o jogo com Portugal. O
seleccionador do Luxembur-
go, Guys Hellers, chamou 25
jogadores para os próximos
encontros de qualificação
para o Campeonato do Mundo
de 2006, frente a Portugal, a 3
de Setembro, e ao Liechten-
stein, na quarta-feira seguin-
te. O defesa do Borussia Mön-
chengladbach, Jeff Strasser, é
o único jogador profissional
que integra o rol dos eleitos.

Quero continuar a ganhar títulos
Miguel iniciou Domingo uma nova fase da sua vida, ao chegar à cidade onde irá viver nos

próximos cinco anos. Mal transpôs a porta de acesso ao exterior do aeroporto, o ex-jogador
encarnado foi literalmente engolido pelo batalhão de jornalistas que o aguardavam e também
por muitos adeptos, a maioria dos quais surpreendidos pela presença, àquela hora, do último
reforço contratado pelo Valência. O lateral está feliz e aliviado por ter encerrado um capítulo
de que não guarda boas recordações.

Passavam poucos minutos
das 15 horas quando o avião
que transportava a pequena
comitiva aterrou em Valência.
Miguel chegou acompanhado
do seu empresário Paulo Bar-
bosa e do colaborador deste,
Paulo Madeira, ex-jogador do
Benfica. A nível oficial, o lateral
tinha à sua espera uma delega-
ção do clube, constituída pelo
assessor de imprensa Manolo
Maciá e Miguel Angel Bossio,
ex-jogador, integrado actual-
mente nos quadros técnicos do
Valência, mas de nada vale-
ram os esforços do primeiro,
para quando for apresentado,
as declarações que os jorna-
listas pretendiam ouvir. Quase
sem espaço para respirar e
ouvindo incessantemente gri-
tar o seu nome , Miguel pro-
nunciou-se num espanhol bas-
tante perceptível, mostrando-se
satisfeito por ter vindo para um
clube que demonstrou “muito
interesse “ em contratá-lo.
“Fiquei feliz por ter assinado
pelo Valência e espero corres-
ponder a esse esforço, dando
tudo para que o Valência con-
tinue a conquistar títulos “,
expressou. O lateral-direito
contou aos jornalistas ter rece-
bido informações muito positi-
vas sobre o novo clube da parte
do seu amigo e conterrâneo,
Marco Caneira, reforçando a
ideia de estar motivado para
trabalhar no duro. “Já vim para
ficarem definitivo e estou pron-
to para começar a trabalhar”,
referiu, tranquilizando os inter-
locutores.

Testes médicos antes da
apresentação

Em resposta à questão que
mais interessava aos presentes,
o ex-benfiquista fixou o segun-
do jogo da Liga espanhola com
o timing ideal para a estreia,
lembrando ter cuidado bem do
físico enquanto não se resolvia
o litígio com o Benfica: “Tinha
um preparador físico e nunca
deixei de trabalhar, mas não é
a mesma coisa treinar-me sozi-

nho ou fazê-lo em equipa. Vai
ser difícil participar no primeiro
jogo, mas penso que estarei
pronto para o fazer na segunda
jornada.” Foi a muito custo que

Miguel conseguiu fechar a
porta do carro, mas antes de
partir em direcção à unidade
hoteleira onde ficou instalado,
manifestou a sua surpresa pelo
entusiasmo com que foi rece-
bido. “É uma forma de receber
diferente, estou muito contente
por ter sido acolhido desta ma-
neira”, confessou, despedindo-
se com acenos dos novos fãs. Já
no hotel, o trio chegado de Por-
tugal assistiu pela televisão ao
Arsenal-Chelsea, numa altura
em que se juntou ao grupo o di-

rector desportivo do Valência,
Javier Subirats. Miguel teve
ainda tempo para um pequeno
passeio pela cidade, tendo efec-
tuado um primeiro reconhe-

cimento ao local onde irá en-
frentar uma nova etapa na sua
carreira. Diferente foi o progra-
ma que terá de cumprir se-
gunda-feira. A manhã será
ocupada com testes físicos e por
volta das 13 horas, no estádio
do Valência, Mestalla, foi apre-
sentado aos adeptos. Mas o
banho de multidão só deverá
acontecer ontem, como está-
dio cheio para receber o Ham-
burgo, na segunda mão de uma
das finais da Taça Intertoto, jogo
ao qual Miguel não vai faltar.

João Pereira pode ter pena
agravada. João Pereira arris-
ca-se a ser penalizado com
mais de um jogo de castigo. O
internacional Sub-21 foi expul-
so por acumulação de amare-
los. No entanto, enquanto se
dirigia aos balneários dirigiu
alguns impropérios à equipa
de arbitragem. Segundo Re-
cord apurou, as palavras do
jogador constam do relatório
que o quarto árbitro, João
Capela, enviou à Liga.

Chelsea bate Arsenal com
golo de Didier Drogba. O
Chelsea venceu o Arsenal por
1-0 em Stamford Bridge, na
segunda jornada da “Pre-
miership”. O único golo do
encontro foi marcado por Di-
dier Drogba, aos 73 minutos.
Frank Lampard fez a assistên-
cia para o tento do costa-marfi-
nense, após cobrar um livre no
lado direito do ataque “blue”.
Com alguma sorte à mistura,
o joelho direito de Drogba deu
o melhor seguimento ao lance
e a res-pectiva vitória à equipa
de José Mourinho.

Papa Bento XVI não reco-
nhece Pelé. O papa Bento XVI
não reconheceu Pelé a-quan-
do da audiência concedida
sábado à tarde, em Colónia, a
algumas personalidades entre
as quais se encontravam o ex-
astro brasileiro e Maradona.
“Ah, é do Brasil?”, questionou
o papa, quando Pelé se abei-
rou, um deslize apanhado pela
cadeia “Antena 3”.
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SPTV

3      2

2      2

Resultados de última hora
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        RAIKKONEN vence 1º G.P. da TURQUIA
    e...fica mais perto de ALONSO

TIAGO MONTEIRO 15º na CORRIDA
O Finlandês Kimi Raikkonen

da McLaren entrou na história
da Fórmula 1, ao vencer esta
primeira edição do Grande
Prémio da Turquia. Kimi Raik-

konen, que largou da “pole
posição”, perderia o comando
da mesma nas primeiras voltas,
pois, Giancarlo Fisichella esta-
va muito mais rápido, mas...
ainda não terminada a volta e,
aproveitando-se de um erro do
Italiano da Renault, reassumiu
a liderança. Nas vésperas, e a
contar para o melhor lugar na
linha de partida, o homem da
McLaren conseguiu ser mais
rápido de 242 milésimos que
Giancarlo Fisichella, da Re-
nault. Raikkonen conta no seu
activo oito “poles” em carreira,
ou sejam: em 2003, Europa e
Estados Unidos; em 2004, Grã-
Bretanha; em 2005, San Mari-
no, Espanha, Mónaco, Ale-
manha e Turquia – e sete vito-
rias: Malásia 2003, Bélgica
2004, Espanha, Mónaco, Cana-
dá, Hungria e Turquia em 2005.

Tiago Monteiro “Jordan”
teve uma boa adaptação ao
novo circuito de Istambul Park,
e nas 36 voltas que realizou
durante as sessões de treinos, o
piloto português foi o “rookie”
mais rápido, apesar de ter dor-
mido somente uma hora e
meia, devido a uma arreliadora
infecção dentária. Depois de ter
sido tratado num Hospital de
Istambul, o nosso Tiago conti-
nuou a piorar, o que levou
(segundo apuramos) o Direc-
tor da Jordan, Trevor Kollins
(dentista de profissão, a dia-
gnosticar o caso. Tiago mais
uma vez se mostrou impecável
nesta sessão qualificativa, ao
posicionar o seu EJ15 Toyota
em décimo quinto lugar,
apenas a seis milésimas de
segundo de Takuma Sato da
Bar, décimo quarto na partida.
Quanto a Narain Karthikeyan,
companheiro de equipa de
Tiago, este teve que mudar por
duas vezes de motor nos treinos

livres, o que o impediu de rodar
na qualificação.

Domingo na corrida, depois
de alguns toques e saídas de
pista, salientamos a descrição

de Jarno Trulli “Toyota” de
quem sinceramente esperáva-
mos um pouco mais. Felici-
tamos a Red-Bull, que conse-
guiu um desempenho extraor-
dinário todo o longo da corrida,

terminando-a nos pontos com
Coulthard em sétimo e Klien
em oitavo.

Jacques Villeneuve “Sau-
ber”, que largou da 16ª teve
uma corrida bastante apaga-
da; na largada não ganhou
posições e durante a corrida
perdeu muito tempo, não con-
seguindo mesmo ultrapassar
os mais lentos do pelotão. O seu
companheiro de equipa Filipe
Massa “Sauber” que, logo na
primeira volta, e depois de ter
partido da oitava posição, per-
deria o bico do seu monolugar,
acabou por abandonar com a
explosão do motor quando fazia
o seu primeiro “pit stop”.

O hepta-campeão do mundo
Michael Schumacher e a Fer-
rari não estiveram efectiva-
mente competitivos  na corrida.
Barrichello termina em décimo
e Schumacher, depois de se ter
envolvido num acidente com
Mark Webber da Williams,
acabaria por abandonar, vol-
tando à pista somente para
recuperar posições, vendo a

ordem de entrada do treino
classificativo da próxima corri-
da.

Quanto a Tiago Montei-
ro ”Jordan”, mais uma vez ter-
minou a corrida, desta feita na
décima quinta posição, escre-
vendo mais uma bela página no
que respeita a corridas termi-
nadas, nas quais é recordista.
Embora com muitas dificul-
dades de ordem mecânica, pois
logo após a primeira paragem
nos “pits”, Tiago, dava-se conta
que a sua caixa de velocidades
perdera a primeira. Para além
disso, o sistema electrónico
ficou descontrolado, o que
dificultou nas passagens da
caixa, particularmente nas
reduções, explicou Tiago. No
segundo “pit stop”, a situação
foi ainda mais complicada, com
o Português a gastar um total
de 50 segundos. “Foi obrigado a
uma terceira paragem (que não
estava nas estratégias da equipa)
devido ao problema da caixa,
mas ataquei muito forte na par-
te final e fiz um dos meus melho-
res finais de corrida. Estava a
ganhar dois segundos por volta

ao meu colega de equipa e foi
pena o que se passou com Mon-
toya. Existe um acordo entre os
pilotos para quem ultrapassa já
dentro da zona de travagem; não
deve mudar de trajectória, ou
seja, ele estava à esquerda e era
aí que devia travar, para evitar
este tipo de situações. É um
acordo bem claro”dizia-nos o
simpático Tiago Monteiro. 

 
GP Turquia
1. Kimi Raikkonen
2. Fernando Alonso
3. Juan Pablo Montoya
4. Giancarlo Fisichella
5. Jenson Button
6. Jarno Trulli
7. David Coulthard
15. Tiago Monteiro
 
Próximo encontro a 4 de Se-

tembro, no Grande Prémio de
Itália “Monza”. No AR e para
seguir os meus comentários da
F1, escute a RÁDIO CLUBE
MONTREAL, a sua RÁDIO 24
horas por dia, na sua com-
panhia e na sua língua.

Sharapova destrona Davenport
A tenista Maria Sharapova, tornou-se na primeira russa a

alcançar a posição de n.º 1 mundial do “ranking” WTA ao
destronar a americana Lindsay Davenport. Apesar de não ter
ganho o torneio de Wimbledon este ano, a russa de 18 anos venceu
três torneios e conseguiu pontos suficientes para ficar à frente da
americana e alcançar o seu sonho. Contudo, a sua determinação
não chegou para conquistar os russos que a consideram uma
“heroína americana”. A relutância de Shaparova em representar
o seu país e em visitar a sua terra natal contribuíram para este facto.
Aos 9 anos, deixou a mãe e foi viver com o seu pai, Yuri, para os
Estados Unidos para viver o seu sonho. Não quis jogar pela Rússia
na Fed Cup, recusando assim ajudar o seu país a ganhar a prova
mais prestigiante do país, alegando querer ser a n.º 1 mundial. As
suas compatriotas, Svetlana Kuznetsova e Anastacia Myskina, não
têm Shaparova como uma delas e falam dela friamente à imprensa.
No ano passado, Sharapova teve uma bem publicitada rixa com
Myskina, quando a campeã do Open de França acusou o pai da
número um de ser desrespeitoso para com ela no final da
temporada do WTA Tour. No ano passado, na final do Fed Cup em
Moscovo, Myskina afirmou que parava de jogar pelo seu país caso
Shaparova fosse convidada para integrar a equipa no ano seguinte.
A número um, que regularmente joga torneios mais pequenos na
Ásia, na Europa e na Austrália, tem estado ausente da milionária
Kremlin Cup nos últimos anos.

No mês passado, os organizadores de Moscovo anunciaram que
Shaparova jogaria na Rússia, dando a oportunidade aos russos de
verem a sua estrela brilhar no seu país.

Classificação do WTA Tour:
1 (2) Maria Sharapova (Rús) 4452
2 (1) Lindsay Davenport (EUA) 4300
3 (3) Amelie Mauresmo (Fra) 3718
4 (8) Kim Clijsters (Bél) 3179
5 (4) Svetlana Kuznetsova (Rús) 3168
6 (6) Elena Dementieva (Rús) 2987
7 (5) Justine Henin-Hardenne (Bél) 2941
8 (7) Serena Williams (EUA) 2845
9 (10) Nadia Petrova (Rús) 2720
10 (9) Venus Williams (EUA) 2658

O’Neal oficializa ligação com
Heat por cinco épocas . O
basquetebolista norte-ame-
ricano Shaquille O’Neal oficia-
lizou um vínculo de cinco anos
com a equipa Miami Heat, num
negócio que envolveu 100 mi-
lhões de dólares (81,85 mi-
lhões de euros) e que deverá
manter o jogador no activo até
aos 38 anos.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mundial’2005: José Queri-
do: «Soube a pouco» . Um
misto de tristeza e sensação de
dever cumprido. Era este o
estado de espírito da comitiva
nacional que regressou no
Mundial de San Jose, nos Esta-
dos Unidos. Com apenas al-
guns familiares e amigos à
espera dos jogadores, o selec-
cionador nacional, José Queri-
do, confessou que gostaria de
ter outra recepção, mas que
regressa “satisfeito pela presta-
ção positiva que os jogadores
acabaram por ter no cômputo
geral.”
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Carlos Lopes na final dos
100 metros (T11) no Euro-
peu.  Carlos Lopes classificou-se
para a final dos 100 metros
T11(cegos totais), no Campeo-
nato Europeu do Comité Para-
límpico Internacional, a decor-
rer na Finlândia até ao próximo
sábado.
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