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Parque de recreio para a comunidade de Laval

Donativo autárquico de 50 mil dólares
António Vallacorba

Laval. A Câmara Municipal de
Laval acaba de oferecer à comu-
nidade portuguesa lavalense uma
ajuda financeira no montante de
$50.000.00, destinado a auxiliar o
projecto da construção do seu par-
que público.

A feliz revelação decorreu durante
a festa do Senhor da Pedra, domingo
passado, no Salão Comunitário,
depois do almoço de confrater-
nização que ali decorreu entre os
representantes da Missão, paroquia-
nos e entidades autárquicas locais.

Na altura, Gilles Vaillancourt,
presidente da Câmara Municipal
local, fez a respectiva oferta ao padre
Arruda, responsável da Missão de
Nossa Senhora de Fátima, perante
a presença também de, entre outros,
Alexandre Duplessis, membro

associado do Comité Executivo e
conselheiro municipal pelo círculo
de St. Martin, e Idalina Moniz, da
Corporação paroquial e funcionária
camarária.

No dizer do edil lavalense, que
elogiou a comunidade portuguesa
pelas qualidades exemplares de
cidadãos que são e pelo grande
contributo social e económico que
tem prestado a esta cidade, trata-se
de uma ajuda camarária à qual se
deverá juntar o “contributo da comu-
nidade portuguesa”, uma comuni-
dade que qualificou de “generosa e
com cidadãos muito talentosos”.

Por outro, foi também revelado
que o projectado parque será cons-
truído, logo que possível, em terre-
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Situação crítica nas piscinas de Montreal e Laval
Em ponto de imprensa que decor-

reu segunda-feira de manhã, o pre-
sidente da câmara municipal de
Montreal, Gérald Tremblay, anun-
ciou o encerramento de  48 piscinas
da Cidade.

Testes estão a ser efectuados
desde segunda-feira em todas as
piscinas e piscinas de crianças da
Cidade de Montreal. Esta decisão
ocorre na sequência da divulgação
segunda-feira de um estudo enco-
mendado pelo Journal de Montréal.

A equipa de investigadores do
laboratório de Montréal BioMedco,
que analisou a água das piscinas três

vezes durante o Verão, conclui que
a água de numerosas piscinas pú-
blicas exteriores da Cidade de Mon-
treal é insalubre. O estudo demons-
tra a presença das bactérias E. coli,
C. diffcile e Legionella. O exame
revela também níveis muito eleva-
dos de coliformes, matérias fecais,
urina, bem como vestígios de nata
solar e cabelos.

Todos os sectores da ilha de Mon-
treal estão tocados pela contami-
nação. As piscinas mais insalubres
estão situadas no norte e no oeste da
ilha, nos distritos de LaSalle, de

Cont. na pág. 2
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UNIVERSIDADE DOS TEMPOS LIVRES
Histórias da História, Pintura e arte tradicinal, Artes e

labores, Pintura de azulejos, Costura Doméstica, Tuna
d’oiro, Saúde e bem estar,  Etiqueta e boas maneiras, Por-
tugal à mesa, Inglês, Francês, Inglês – Expressão oral,
Português expressão escrita e oral, Português para
estrangeiros, Explicações de Matemática, Sala de estudo –
Secundário, Alfabetização de adultos, Relação pais filhos,
Conhecer os Açores, Curso de computadores, Curso de
Ciências Religiosas – Pe. José Maria, Pe. António e
convidados. N.B.: Os cursos de Inglês começam a 12 de
Setembro e o resto começa a 10 de Outubro. nos anexos à Missão, concedidos pela Co-

missão Escolar de Laval, aqui representada
neste acto pelo seu distinto Comissário e
grande amigo comunitário, Serge Fafard.

A comunidade portuguesa de Laval –
registe-se - tem uma população estimada em
10 mil residentes, que para ali se estabeleceu
nos anos 50. A Missão de Nossa Senhora de

Parque de recreio para a comunidade de Laval

Donativo autárquico de 50 mil dólares

Fátima constitui o seu mais valioso patri-
mónio religioso e socio-cultural, com vários
grupos a ele afectos, e está situada numa área
de grandes potencialidades recreativas.

“A Voz de Portugal” congratula-se e saúda
a comunidade portuguesa de Laval pelo facto,
com votos de contínua prosperidade.

Cont. da  pág. 1
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Lachine e de Pierrefonds-Roxboro.
Algumas piscinas dos distritos da Île-

Bizard-Sainte-Geneviève, Saint-Laurent,
Lachine, Saint-Léonard, Côte-des-Neiges -
Notre-Dame-de-Grâce, Anjou e Ahuntsic-

Cartierville são igualmente consideradas
perigosas.

Noutras, não se oculta bactéria, mas a
qualidade da água apresenta riscos para a
saúde, nomeadamente devido a um excesso
de cloro. É o caso da ilha Santa Helena, numa
das piscinas construídas para os

Cont. da  pág. 1

campeonatos do FINA o ano passado.
Uma vintena de piscinas está contudo

honrada neste estudo. Estão agrupadas nos
sectores Villeray, Saint-Michel, Rivière-des-
Prairies, Rosemont – Petite-Patrie. A piscina
Pie XII, em Saint-Léonard, ocupa a primeira
posição para a qualidade da água.

O laboratório pede a todos os utilizadores
que tomem um duche com água quente e
sabão antes de cada banho.

O laboratório deseja também que um
estudo epidemiológico seja efectuado, a fim
de medir o efeito que pôde ter a água das
piscinas sobre a saúde dos utilizadores.

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

Francisco Salvador, José Barros, director da Escola de Sta.
Cruz e Lusitana, e finalmente a presidente do Carrefour
Lusophones.

Jantar espectáculo
A Associação Portuguesa do Canadá organiza um jantar-

espectáculo com o grupo folclórico  Cana Verde e o grupo
cultural “Som do Vento”, vindo da Lagoa no dia 8 de
Setembro. Para mais informações ou reservas, contacte o
514.844.2269.

Situação crítica nas piscinas
de Montreal e Laval

Situação ainda pior em Laval
As piscinas de Laval são mais perigosas

para a saúde do que as de Montreal, de acordo
com um segundo inquérito do Journal de
Montréal. Uma quinzena das 22 piscinas que
conta o município apresenta um perigo para
a saúde pública. Apenas 3 piscinas de Laval
respeitaram as normas em vigor e 19 (86,4 %)
falharam pelo menos um dos três testes
efectuados pelo Jornal. Todavia, a Cidade não
terá de fechar piscinas, dado que estão
fechadas desde o fim-de-semana.

O presidente da câmara municipal de
Laval surpreendido

O presidente da Câmara Municipal de
Laval, Gilles Vaillancourt, diz-se surpreendido
dos resultados do inquérito. Toma estes
resultados muito seriamente e promete
remediar a situação a tempo para o próximo
Verão.

Curso de Francês
CANA, um organismo communitário situado perto do métro
Henri-Bourassa, ofecere cursos básicos de Francês às
pessoas que imigraram. Estes cursos visam favorecer a
integração dos imigrantes no seio da sociedade quebequense.
Começam no dia 6 de Setembro, oferecidos de segunda à
sexta-feira, de dia, das 8h30 às 12h45. Para mais informação,
contactar Marie-Hélène no (514) 382- 0735.

Azeituna em Montreal
Hoje, 23 de Agosto: Centro comunitário Santa Cruz; quinta-
feira no Chez le Portugais e sexta-feira no Festival Cultural
Boulevard St-Laurent e na APC.
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ESPANHA
Descarrilamento de comboio faz 5 mortos

Pelo menos cinco pessoas morreram
segunda-feira e dezenas ficaram feridas
em consequência de um descarrilamento
de um comboio próximo de Villada, a cerca
de 30 quilómetros de Palencia, noroeste de
Madrid, segundo a Guarda Civil espanhola.

O balanço ainda é «provisório». Segundo a Guarda Civil, «um
número indeterminado de pessoas está preso nas carrua-
gens».

O comboio sinistrado, o Intercity 280, viajava entre Vigo e
Hendaya (Bilbau), tendo descarrilado próximo de Villada, a 30
quilómetros de Palencia. Testemunhas no local citadas pela
agência Europa Press referem que os seis vagões e a máquina
da composição descarrilaram, acabando por tombar. No local
do sinistro estiveram efectivos da Guarda Civil, dos Bombeiros
de Palencia e da Protecção Civil, bem como equipas de
urgência apoiadas por três helicópteros de evacuação médica
e dezenas de ambulâncias.

IRAQUE
Retirada antecipada dos EUA
seria «um grande erro», diz Bush

Em conferência de imprensa George W. Bush disse que há
«gente boa, a pedir uma retida imediata do Iraque», no entanto,
essa medida seria, segundo o presidente dos EUA «um
grande erro».

O presidente dos Estados-Unidos
também afirmou que está muito
preocupado com a ameaça de guerra
civil no Iraque.

«Muitas pessoas falam de uma
guerra civil. Estou preocupado com
isso,  claro», disse Bush ao ser ques-
tionado sobre o aumento da violência
e dos ataques a civis no Iraque.

Bush também pediu a mobilização
urgente da força internacional para o
Líbano a fim de implementar o plano
de paz da ONU.

RÚSSIA

Avião despenha-se
com 170 pessoas a bordo

Um avião de passageiros despenhou-se, esta segunda-feira,
sobre a zona leste da Ucrânia. O Tupolev viajava do sul da
Rússia em direcção à segunda maior cidade, São Petersburgo.
As 170 pessoas a bordo morreram.

O ministro russo das Emergências adiantou que o avião
transportava 160 passageiros e dez tripulantes. Não há
sobreviventes, segundo a agência RIA-Novosti.

De acordo com a agência oficial Itar-Tass, o avião caiu na
região de Donstsk e foi visto em chamas.

O porta-voz do ministro ucrâniano para as Situações de
Emergência já afirmou que um incêndio deflagrou no interior
do avião que voava a 10 mil metros de altitude.

Os pilotos decidiram efectuar uma aterragem de
emergência que acabou por correr mal, acrescentou porta-voz.

Surge desta forma a hipótese de ter sido este fogo o princi-
pal causador do acidente, depois das autoridades russas terem
adiantado que as condições meteorológicas podiam ter estado
na origem do acidente com este Tupolev-154, pertencente às
linhas aéreas Pulkovo.

«Segundo os dados preliminares, o avião encontrava-se
numa zona de fortes turbulências», afirmou o chefe do serviço
federal russo dos transportes aéreos, Alezandre Neradko,
citado pela agência Interfax.

O aparelho, que viajava da estância russa do Mar Negro de
Anapa para São Petersburgo, terá desaparecido dos radares
depois de enviar um pedido de socorro.

PSD

Governo queria «contratar
funcionários à socapa»

Para a social-democrata Rosário Águas, o Governo pretendia
«inverter aquilo que era a política seguida durante décadas de
publicação de todas as contratações da administração pública»,
mas acabou por recuar.  A dirigente do PSD considerou que foi
necessária «a pressão da oposição e da opinião pública» para que
o secretário de Estado da Administração Pública, João
Figueiredo, viesse dar garantias de que no futuro todas as
contratações feitas pelo Estado, seja em regime de nomeação
ou por contrato a prazo, serão publicadas em Diário da República.
Rosário Águas apelou ainda ao Executivo para que «não venha
atirar as culpas para o anterior Governo, porque na verdade foi
o despacho deste secretário de Estado no início deste mês que
alterou o princípio da publicação que nunca antes tinha sido
posto em causa». «São desculpas de mau pagador, de quem
queria contratar funcionários à socapa, de quem pretendia que
as contratações fossem secretas e escapassem ao
conhecimento público e político», acusou. Num comunicado,
esta segunda-feira publicado, o PSD criticou o Governo por
querer «interromper uma prática de transparência de muitos
anos». «Queria contratar no segredo dos gabinetes. Foi obrigado
a recuar. E o que o Governo deve fazer já é revogar de imediato
a orientação técnica da Direcção Geral da Administração do
princípio deste mês», resume o comunicado.

AÇORES

Cavaco Silva promulga lei eleitoral
Cavaco Silva anunciou ontem a promulgação da nova Lei

Eleitoral para os Açores. Ainda assim, o Presidente da
República enviou uma mensagem ao Parlamento em que
critica a falta de consenso partidário em torno do diploma.

O texto foi a aprovado na Assembleia da República a 20 de
Julho com o voto contra do PSD e os votos favoráveis do PS,
PCP, Bloco de Esquerda, CDS e PEV.

Na mensagem enviada à Assembleia da República, Cavaco
Silva refere que a aprovação sem consenso do diploma
«quebrou» a prática habitual em torno das leis eleitorais, um
desfecho que «não é favorável ao reforço do clima de salutar
convivência democrática na região».

«A forma como foi aprovada a lei não é favorável ao reforço
do clima de salutar convivência democrática na região, que tão
importante é para o desenvolvimento politicamente
sustentado da autonomia regional», sublinha. Com esta
revisão, a lei cria um novo círculo eleitoral regional de
«compensação», com cinco deputados, que acresce aos
restantes nove já existentes - um por cada ilha do arquipélago
- que elegem um total de 52 representantes.

Para o Presidente da República, trata-se de um «diploma
estruturante da expressão da vontade popular e das regras do
livre jogo democrático na Região Autónoma dos Açores»,
sobre o qual «deveria existir o mais amplo consenso
interpartidário».

Entretanto, o PSD/Açores já disse lamentar, apesar de
compreender, a decisão de Cavaco Silva sobre a lei eleitoral.

Costa Neves, o líder dos social-democratas nos Açores,
considera que um veto do Presidente da República seria um
«acto inútil».

COIMBRA

PS acusa presidente da
autarquia de «falta de coragem»

O vereador socialista na Câmara Municipal de Coimbra acusa
o presidente da autarquia, Carlos Encarnação, de ter falta de
coragem política ao utilizar a ideia de um comandante da polícia
para proibir a circulação de veículos que transportem resíduos
industriais perigosos com destino à cimenteira de Souselas.
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Um mega-centro comercial
na carreira Francon

A Cidade de Montreal concluiu um acordo de princípio com
o promotor imobiliário Smart Centre, para a venda de uma
parte da carreira Francon no bairro Saint-Michel. O promotor
deseja construir um projecto de lojas de grande superfície,
mas a natureza exacta ainda não foi definida. De acordo com
o responsável do desenvolvimento económico da Cidade de
Montreal, Alan de Sousa, Smart Centre estaria pronto a investir
150 milhões de dólares no projecto, que deveria criar alguns
1600 empregos. Em virtude do acordo de princípio, o terreno
será reservado ao promotor durante um ano, durante o qual
serão efectuados estudos de viabilidade e outras concertações
com os intervenientes do bairro. A mesa de concertação Viver
Saint-Michel em Saúde, que agrupa várias organizações
comunitárias e as pessoas de negócios do bairro, disse acolher
favoravelmente a venda duma parte da carreira. De acordo
com o seu coordenador, Yves Lévesque, este projecto será
uma bonita ocasião de desenvolver o sítio. Ele diz “Não se pode
permitir ter um sítio desta importância que permanece de
madeira morta”.

Inflação no Canadá:
Um erro dispendioso…

A agência de Estatística Canadá admite ter subavaliado a
inflação do país entre Março de 2001 e Março de 2006. Afirma
que um erro na fórmula matemática utilizada pelo seu
programa informático para calcular o Índice dos preços ao
consumo (IPC) provocou uma má apreciação do preço de
alojamento dos hotéis e motéis. Este erro falseou
consequentemente o conjunto do cálculo do IPC que foi
subavaliado em média dum décimo de percentagem durante
qualquer tempo deste período, antes que a agência se
apercebesse do problema. Estatística Canadá afirma não se ter
dado conta mais cedo do seu erro, dado que um conjunto de
dados indicava, para a maioria do período em causa, que a
indústria do turismo vivia um retrocesso, dando credibilidade
aos seus dados, relativos ao preço dos quartos. A agência pôde
assim afirmar o descaído de 16% desde 2001, quando teria sido
necessário, nos factos, falar de um aumento de 32 %. Mas o
preço dos quartos constitui 2% do IPC. Calculado numa base
mensal, o IPC é um dos indicadores-chave utilizados pelo
Banco do Canadá para determinar o nível das taxas de juro do
país. Este índice tem também uma incidência no cálculo das
pensões e dos subsídios familiares.

O Banco do Canadá afirma contudo que o erro é mínimo e
não o conduzirá a rever as suas decisões quanto às suas
previsões, e reitera a sua confiança na agência. Estatística
Canadá não tem a intenção de rever os seus dados nem a
maneira de calcular os seus dados sobre a inflação, dado que
tal acção  poderia pôr em questão todos os contratos de
trabalho e os acordos comerciais concluídos.

Terrorismo: Perigo mais elevado

Dons de órgãos:
Canadá dá mau exemplo

O Canadá sofre de um grande atraso em matéria de dons de
órgãos, classificando-se longe atrás da Espanha, líder mundial
neste domínio. Já há 10 anos que os dons estagnam em 14 por
1 milhão de habitantes, e mais de 4000 pacientes esperam uma
transplantação no país. O número duplicou em 10 anos, enquanto
que os cirurgiões recebem menos de 2000 órgãos por ano. Para
fechar o 16º Congresso da Sociedade Interna-cional dos
Cirurgiões Cardiotorácicos, que se desenrolava em Otava,
médicos e líderes religiosos uniram os seus esforços para que os
Canadianos fossem mais propensos a oferecer os seus órgãos.

em Montreal que em Toronto
O plano de desenvolvimento energético da província do

Ontário, centrado na energia nuclear, faz pesar uma ameaça
mais elevada sobre Montreal que sobre a cidade de Toronto
em caso de acidente ou de atentado terrorista. Emilie
Moorhouse, porta-voz da Sierra Club of Canada, organismo
ecologista do Ontário, levanta esta pergunta numa entrevista
ao diário Le Devoir. Os ventos dominantes do oeste empurram
a poluição atmosférica da região de Toronto para o Quebeque
e para o norte dos Estados Unidos. Emilie Moorhouse não vê
como as repercussões dum acidente nuclear poderiam
emprestar um caminho diferente. O plano energético do
Ontário prevê um investimento de 45 mil milhões de dólares
na energia nuclear. O governo do Ontário prevê
nomeadamente construir novos reactores nas centrais já
existentes. Se ocorresse um acidente na central de Darlington,

situada 60 km a leste de Toronto, os cidadãos de Montreal e
Syracuse, no estado de Novo Iorque, seriam mais expostos de
que os cidadãos da metrópole do Ontário. A Sierra Club of
Canada considera que a multiplicação dos reactores nucleares
faz crescer o risco de acidente, sendo os riscos ambientais do
plano energético do Ontário avaliados em global e não em
bocados. Ela pede ao ministro do Ambiente, Rona Ambrose,
que forma uma comissão de avaliação ambiental federal, para
examinar globalmente o programa nuclear do Ontário. A Sra.
Moorhouse crê que a ministra abdicaria das suas
responsabilidades, exigindo menos que esta comissão neste
processo. Considera que o governo quebequense deveria pôr
o seu peso na balança para fazer inclinar o ministro Ambrose
neste sentido.

Sabiam que...
Foi o Primeiro-Ministro do Quebeque,
Adélard Godbout, que, em 1943,
declarou a escola obrigatória para
todas as crianças até aos 14 anos.

Rona recebeu multa recorde
Por ter construído um imenso
armazém em meio húmido sem licença,
em Terrebonne, Rona deverá pagar
uma compensação recorde de 300.000
$. Em Julho, o gabinete do Ministro
denunciou com vigor a atitude de Rona
que vazou voluntariamente as
fundações de um centro de distribuição
em meio húmido. A empresa teria
pedido a sua licença apenas depois de
ter causado os prejuízos.

Internet ainda mais rápido
A partir do dia 7 de Setembro, Vidéotron
oferecerá aos seus clientes um
serviço Internet alta velocidade
passando de 5,1 a 7 Mbit/s, para o
mesmo preço.
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Augusto Machado
O Ódio e a violência Ciberbanalização do amor

Joviana Benedito

Zeca abriu os olhos quando ouviu a ordem de apertar os
cintos.

Esfregou os olhos e tomou consciência do objectivo daquela
viagem.

Subitamente, sentiu-se afogueado.
Transpirava.
Tremia.
O que lhe parecera uma loucura adorável estava agora a

incomodá-lo… mas ao mesmo tempo a atrai-lo. Entre
entusiasta e crítico da sua própria decisão aterrou. Jersey City
estava a seus pés.

A Austrália já ficara longe. Pela sua cabeça passavam imagens
e sons das ciberconversas quase diárias com Rose. Trocavam
ternura e carinho sem fim. Zeca sentia em Rose aquele amor
adolescente que perdera quando, há anos, deixara a sua terra
natal em Portugal.

A saudade deste amor moveu-o para esta louca e longa
viagem.

Cumpriu as formalidades e voou para casa da sua amada
virtual. Uniram-se num completo abraço-beijo demorado e
feliz. Conversaram, saíram, passearam, foram ao cinema. Mão
dada, beijinhos, abraços, ternuras mil. Pareciam dois
adolescentes a descobrir a vida. A noite foi de amor, de carinho,
de carícias, de promessas de amor eterno e imutável.

Quando um novo dia nasceu Zeca acordou com a boca azeda,
a cabeça dorida e, sobretudo, uma insatisfação interior
inexplicável. Sentiu-se vazio. Todo o seu ser se negava à
continuação desta situação. Tinha passado o choque de amor
romântico. A sua intuição dizia-lhe que não era ali que estava
a sua felicidade que há tanto tempo perseguia. Decidiu correr
atrás dela mais uma vez.

Tina esperava-o em New York. Era uma grande amiga, de
ascendência portuguesa, que encontrara na Net e com quem
mantinha longas ciberconversas e troca de mails que
alimentavam a saudade que os dois sentiam do seu país.
Abraçaram-se espontânea e vigorosamente. Os olhos e o
sorriso de ambos cruzaram-se várias vezes. As bocas uniram-
se. Zeca recebeu aquele impacto do momento mágico. Sentiu
paz, bem-estar, afinidade. Teve a sensação estranha de que a
conhecia há muito. Passaram dias vivendo a magia do amor.
Delinearam projectos e marcaram a viagem para a Austrália.

Uma noite Zeca foi ao computador para ler o seu correio
electrónico. Entrou no Messenger e viu online uma outra
amiga virtual, a Valy. Conversaram.

No dia seguinte voou para Seatle. Valy estava linda e radiante
à sua espera. Passaram dois dias visitando a cidade e vivendo
o encantamento do virtual tornado real.

Zeca voltou a New York e com Tina partiu em lua-de-mel para
Lisboa.

Nikita ouviu de Zeca este pedaço da sua vida e interrogou-
se:

- ciberbanalização do amor?!

Segundo a filosofia do famoso psicólogo, Jung, todo o
cidadão e cidadã deveria compreender melhor os seus
sentimentos e os dos outros. Pois são os sentimentos que
motivam o comportamento de cada um de nós. Quiçá, se
fizéssemos um esforço maior para melhor nos compreender-
mos uns aos outros, neste mundo em constante convulsão, de
certo que viveríamos melhor – com menos injustiça social,
menos raiva, menos ódio, e menos guerras.

Vem isto a propósito da constante violência que existe em
toda a parte do Mundo entre indivíduos, etnias ou entre povos
de diferente raças e religiões. Temos o recente exemplo da
guerra entre Judeus e Árabes, no Líbano, onde a grande
maioria das vítimas neste conflito armado foram os inocentes;
aqueles que não tinham nada a ver com o ódio que existe desde
os tempos primordiais entre estes dois povos.

O mesmo sentimento incompreensível aplica-se aos
terroristas: por que é que estes atacam, implacavelmente, seja
quem for para alcançar os seus objectivos? O que é que os leva
ou motiva a cometerem estes horrendos crimes? O fanatis-
mo?... Talvez. Conhecem-se diversas formas de fanatismo: o
religioso, o político e o fanatismo como manifestação de um
problema psíquico. Uma característica peculiar do fanatismo
são os poucos sentimentos, juntamente com o religioso, em
que a paixão é incentivada por emoções com sentimentos
colectivos. O fanático age idealmente pelo bem de todos (da
sua comunidade), de uma causa e/ou pela resolução de
problemas sociais. O fanatismo apresenta-se muitas vezes com
conotações patológicas: no delírio paranóico e, numa forma
menos grave, naquele que é dominado por ideias fixas. Ou

seja, o fanatismo tende a fixar em termos absolutos aquelas
que são as ideias correntes de justiça, de dever, de bem e do
mal, sem qualquer mediação.

O fanatismo colectivo, que nasce quase sempre de um
sentimento de impotência, e o facto de não encontrar a
possibilidade de atingir objectivos pelas vias formais ou legais,
daí o resultado de um acumular de agressividade latente que
encontra saída em movimentos ou grupos que,
emocionalmente partilham as mesmas frustrações. O
fanatismo explode sempre onde há focos de injustiça e de
descontentamento: como sucede actualmente em várias
partes do Mundo, especialmente  no Médio Oriente. São
grupos radicais que, em vez de enfrentar e resolver os
problemas, tentar compreender os sentimentos de cada um,
projectam a agressividade aumentando o espírito do grupo
contra bodes expiatórios: todo o bem está de um lado, todo o
mal está do outro. Configura-se um inimigo exterior,(neste
caso é o Ocidente) sobre o qual se projecta o ódio e a violência.
Depois, o acto de agir colectivamente alivia os sentimentos de
culpa, protege e dilui as responsabilidades individuais no
projecto colectivo.

O terrorismo é uma guerra não declarada e liderada por
indivíduos que se consideram senhores absolutos da razão. E
nas suas acções mortíferas e sob a ideia de superioridade de
raça, de religião ou de etnia, acabam sempre por matar
milhares de pessoas inocentes. Este é o mundo que o próprio
homem criou: que é capaz de visitar a Lua, mas inapto para
acabar com a violência e o terrorismo no seu próprio planeta.

A nova direita
Rui Costa Pinto

Manuel Monteiro saltou para a ribalta após avançar com uma
velha receita: a realização de uma espécie de estados-gerais da
direita.É um outsider do sistema que aponta o caminho à
direita que a esquerda soube fazer no devido tempo, o que,
aliás, lhe permitiu reconquistar o poder.

Ao tentar romper com o centrismo, ou melhor, com o
centrão, que domina a política portuguesa há demasiado
tempo, Manuel Monteiro deu uma má notícia a José Sócrates,
que se preparava para fazer o pleno à esquerda e à direita.

Ainda que aparentemente condenada ao fracasso, pois os
barões da direita não estão interessados numa definição
doutrinal, Manuel Monteiro vai apresentar uma proposta de
manifesto no próximo dia 26.

Incapaz de fazer ouvir a sua voz como representante da
oposição, o que é explicado, em parte, pelos resultados
desastrosos nos últimos actos eleitorais, o ex-presidente do
CDS/PP não desistiu e deu a volta por cima a quem tinha
decretado a sua morte política.

Hoje, o líder que entregou o CDS e o PP, em Braga, em
Março de 1998, e que depois foi a jogo quatro anos mais tarde
no congresso do partido na FIL, mesmo sabendo que iria ser
derrotado por Paulo Portas, é um político completamente
diferente. O conhecimento ímpar dos bastidores do poder, a
pós-graduação, em Paris, e a experiência de ganhar a vida como
qualquer cidadão conferiram-lhe maturidade.

Manuel Monteiro não deveria ser julgado tão levianamente,
pois tem qualidades que fazem falta à política portuguesa:
honestidade, persistência e coragem.

Ao jovem, inexperiente e arrogante Manuel Monteiro
sucedeu um político maduro, melhor preparado e mais
humilde.

Não é por acaso que, actualmente, se sente capaz de estar
ao lado de Francisco Louçã na procriação medicamente
assistida, apesar do seu conservadorismo genético nos
grandes temas fracturantes.

Manuel Monteiro percebeu, tarde mas talvez ainda a horas,
que a direita pode ganhar se rebentar com as fronteiras pias
e ultra-conservadoras. As reacções à iniciativa do líder do PND
dizem tudo: Manuel Monteiro conseguiu arrancar a ferros um
tempo de antena como não tinha há muito tempo.
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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)

Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição.
Amor : Procure ser mais optimista quanto ao seu futuro
sentimental.
Saúde: Solte-se, tente não andar muito tenso.

Dinheiro: A sua forma de gerir as economias poderão conduzi-lo ao bom
caminho.
Número da Sorte: 52 Números da Semana: 17, 23, 44, 13, 26, 1

Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força.
Amor: Tem que tentar adaptar-se à sua nova vida amorosa.
Aja com mais espontaneidade.
Saúde: A saúde é o espelho da nossa alma, nunca se esqueça disso.

Dinheiro: Tenha presente a situação de crise em que se vive. Aja com
prudência.
Número da Sorte: 36 Números da Semana: 14, 27, 23, 5, 10, 36

Carta da Semana:  2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Poderão surgir novas paixões na sua vida, pense no
que realmente quer.
Saúde : Tendência para dores de cabeça e insónias.

Dinheiro : O seu equilíbrio monetário está para breve. Trabalhe
afincadamente.
Número da Sorte: 38 Números da Semana: 4, 17, 45, 13, 23, 10

Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização.
Amor: Procure distribuir amor pelas pessoas que o rodeiam.
Revele os seus sentimentos.
Saúde : Faça um exame médico completo, certamente ficará

mais descansada.
Dinheiro: Época favorável para pedidos de empréstimo. Poderá ser o
momento certo para realizar o seu sonho.
Número da Sorte: 44 Números da Semana: 14, 23, 38, 44, 16, 7

Carta da Semana:  Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade.
Amor: Planeie um período de descanso a dois.
Saúde : Hidrate-se , beba mais líquidos.
Dinheiro: Aproveite bem este momento para alargar os seus

rendimentos.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 12, 46, 33, 25, 6, 22

Carta da Semana: A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Aproveite os momentos com a família pois dar-lhe-ão
um grande bem-estar emocional.
Saúde : Demasiado esforço físico e mental. Durma mais para

recuperar energias.
Dinheiro: Controle a impulsividade nos seus gastos.
Número da Sorte: 14
Números da Semana: 22, 13, 10, 47, 15, 3

Carta da Semana:  3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio.
Amor : Poderá surgir uma nova amizade ou um novo
relacionamento.
Saúde : Tendência para alguns problemas digestivos.

Dinheiro: Compre algo que a satisfaça, você merece um presente.
Números da Sorte: 53
Números da Semana: 37, 29, 46, 10, 1, 22

Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: Pense bem naquilo que quer para não magoar os
outros.
Saúde: Tenha algum cuidado com os seus olhos, proteja-os.

Dinheiro: Período positivo para colocar ao seus projectos em marcha.
Número da Sorte: 51
Números da Semana: 14, 33, 12, 25, 4, 17

Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Principio do
Amor, Grande Alegria.
Amor: Você ainda não se apercebeu, mas a paixão está no
ar.

Saúde: Recuperar energias, faça um fim de semana longe da cidade.
Dinheiro: Período não muito favorável.
Número da Sorte: 37
Números da Semana: 11, 23, 44, 26, 24, 49

Carta da Semana:  9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Veja quem é realmente seu amigo.
Saúde : Nunca esteve tão bem como agora.
Dinheiro:  Estará financeiramente estável, aprovei-te para

adquirir aquilo que sempre desejou.
Número da Sorte: 73
Números da Semana: 14, 36, 28, 44, 16, 1

Carta da Semana: Rei de Ouros, que significa Inteligente, Prático.
Amor : Tenha pensamentos positivos, o seu companheiro
poderá surpreendê-lo.
Saúde : O excesso de trabalho poderá ser seu inimigo.

Dinheiro: Opte por economizar nesta altura.
Número da Sorte: 78
Números da Semana: 17, 42, 35, 19, 2, 23

Carta da Semana: A Estrela, que significa Protecção, Luz.
Amor: Aconselhe o seu coração a ser mais flexível.
Saúde : Falta de apetite.
Dinheiro : Verifique a sua conta bancária, poderá haver

surpresas.
Número da Sorte: 17
Números da Semana: 3, 25, 46, 11, 27, 46

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

Estados Unidos determinam
domínios da Internet até 2011

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos renovou
por cinco anos o contrato com a entidade responsável por
assinar os domínios na Internet, a ICANN.

O acordo estabelece que os EUA vão gerir os IANA
(Internet Assigned Numbers Authority) responsáveis pela
identificação IP, os domínios genéricos e superiores dos
países.

A decisão causou polémica na Assembleia Mundial sobre a
Sociedade de Informação, de Tunes. A União Europeia e as
Nações Unidas querem uma internacionalização do ICANN,
sob influência americana desde 1998, ano da fundação.

Mais de metade dos
portugueses tem computador

O estudo da Marktest «Consumidor 2005» revela que mais
de metade da população portuguesa tem um computador
pessoal em casa.

Em 2005, o estudo contabilizou 4.318 pessoas com
computador pessoal em casa. O número representa 51,9% do
universo composto pelos residentes no Continente com
quinze ou mais anos.

De 2000 a 2005, o número de computadores por lar
aumentou 40,7%.

A classe social e a profissão são factores que influenciam a
posse do computador. Os profissionais de quadros médios
representam 92% da população com computador, uma
percentagem que contrasta com os 22,8% dos reformados e
pensionistas.

Os portugueses de classe média alta e alta surgem no estudo
com 84,1% de posse de computador. Pelo contrário, a classe
baixa representa apenas 22,2%.

O «Consumidor 2005» revela ainda que a maior
percentagem de computadores está na região da grande
Lisboa e Litoral Norte (42,8%), surgindo o sexo masculino
como aquele que utiliza mais o equipamento informático
(14,4%), 44,4% com idades entre 25 e 44 anos.

O perfil do consumidor traçado revela por fim que 59,8% dos
proprietários de computadores pertence às classes média,

média alta e alta. Destes, 51,3% são estudantes, trabalhadores
qualificados e profissionais de quadros médios e superiores.

Camisola de Figo no Sporting vai a
leilão online no Sapo.pt

Aproveitando o encontro do centenário entre o Sporting e o
Inter de Milão, o site de leilões do Sapo.pt vai leiloar camisolas
autografadas do plantel leonino e um equipamento muito es-
pecial: o do número 7 de Luís Figo.

Figo, que na noite de segunda-feira jogará pela formação
italiana ante o seu Sporting, é um dos apoiantes do evento,
sendo que os lucros resultantes das vendas das camisolas
reverterão a favor da Fundação Luís Figo. O leilão iniciou-se às
15h30 segunda-feira, 21 de Agosto, e termina sexta-feira.

Novo Firefox adiado para Outubro

A nova versão do navegador de Internet Firefox estava
prevista para 26 de Setembro, mas o lançamento foi adiado um
mês, para 24 de Outubro. As razões prendem-se com falhas
no sistema. No último teste antes da ser posto à venda, o
Firefox 2.0 contabilizou 87 falhas. Esta versão do navegador
vai incluir, por exemplo, segurança antiphishing, verificador de
ortografia e feed de noticias integrado.

Boeing suspende serviço
de Internet a bordo

A Boeing vai suspender o seu serviço que permitia aos
passageiros a utilização da Internet de banda larga a bordo dos
seus aviões, anunciou esta quinta-feira a fabricante aeronáutica
norte-americana. A decisão foi motivada pelo fraco de-
senvolvimento do merca-
do, refere a empresa.

A suspensão deste ser-
viço terá repercussões
nos resultados da empre-
sa, que reviu em alta de 15
cêntimos por acção as pre-
visões para os seus lucros
a partir do próximo ano.

Primeiro computador pessoal
nasceu há 25 anos

O computador pessoal, uma das invenções que mais
revolucionou o mundo empresarial e de entretenimento nos
últimos anos, celebrou o seu 25º aniversário. A 12 de Agosto
de 1981, a IBM apresentou o seu primeiro PC (‘personal com-
puter’, em português computador pessoal) a um preço inicial
de 3.280 dólares.

Tratava-se de uma máquina com 11 quilos de peso e apenas
15 centímetros de altura, com um pequeno monitor (27,94
centímetros) a branco e preto. Dada a rápida evolução
tecnológica por que passou entretanto a indústria informática,
o primeiro computador pessoal parece já uma relíquia
resgatada da Pré-História. O primeiro PC da IBM, cuja divisão
de computadores pertence agora à empresa chinesa Lenovo,
integrava um microprocessador Intel 8.088 de 16 bits a 4,7
megahercios (MHz) e 16 kilobytes de memória RAM.

O invento revolucionário conseguiu um maior acolhimento
do que o prognosticado pelos analistas de então e invadiu
rapidamente os escritórios, dos Estados Unidos à Europa e à
Ásia. O computador pessoal viveu uma primeira etapa, na
década dos anos 80, em que se alargou no âmbito empresarial
e ajudou a transformar toda uma série de processos de
trabalho. Posteriormente, em princípios da década de 90, o
desenvolvimento das aplicações gráficas facilitou o uso
daquelas máquinas por parte de qualquer pessoa e permitiu a
sua introdução em todos os lares. Esta segunda etapa de
desenvolvimento acelerou-se a partir de 1994 com a incor-
poração do CD-ROM, o que aumentou as possibilidades do uso
do computador no campo do entretenimento, com os
conteúdos musicais e de vídeo, e os jogos. Além disso, outro
factor determinante foi a chegada do computador à
universidade e a sua utilização por parte dos estudantes para
prepararem as suas tarefas e trabalhos, recorda Pascual
Martínez. Contudo, em 2000 chegaria a autêntica revolução do
mundo informático graças à Internet e à sua rápida expansão
em todo Mundo. Sobre o futuro do computador pessoal, a
Lenovo promete novos avanços no contínuo processo de
miniaturização das máquinas. Segundo Pascual Martínez, os
computadores do futuro primarão por uma ainda maior
mobilidade, leveza e «conectividade total».
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OS GRANDES ESPAÇOS DO QUÉBEC...
São de Perder o Fôlego!

Um milhão de lagos e rios, um fiorde espectacular, um
magnífico e imenso rio frequentado por baleias, duas
cadeias de montanhas... O Québec é conhecido por seus
vastos espaços naturais. É o destino ideal para quem gosta
de actividades ao ar livre, e as pessoas que lá passam férias
apreciam a impressionante diversidade das suas paisagens
e a rica gama de actividades que encontram em todas as
estações do ano!

Trilhas aos milhares
O Québec possui uma excepcional rede de trilhas para

todos os tipos de excursionistas. Para os ciclistas, foi
construída a Rota Verde, que conta com mais de 4.300 km
de pistas sinalizadas. Os adeptos de excursões a pé
dispõem de inúmeros e longos roteiros, entre os quais a
Trilha Internacional dos Apalaches (Sentier international
des Appalaches), a Trilha dos Cabos (Sentier des Caps) e a Travessia de Charlevoix (Traversée
de Charlevoix). Finalmente, o Québec é conhecido internacionalmente pela qualidade de seus
circuitos exclusivos para “quad”, com restaurantes e alojamento próximo dos percursos!

Vamos passear no bosque!
Verdadeiros tesouros encontram-se nos 25 parques nacionais mantidos por Parcs Québec

(SÉPAC) e Parcs Canada. Do alto de um monte, poderá admirar florestas quase sem fim.
Aproveite para fazer uma longa excursão com pernoite numa cabana de madeira ou durma numa
barraca, à luz da lua, depois de um passeio de canoa por um dos inúmeros lagos lá existentes.
Os parques são diferentes em cada região: há parques montanhosos, parques marinhos,
parques florestais... mas todos lhe darão a sensação de viver uma aventura inigualável!

Puxa! Que fauna!
Ficará fascinado ao ver as baleias no São Lourenço. E poderá observar, em determinados

lugares, o percurso migratório dos salmões, e vê-los nadando rio acima, contra a corrente.
Impressionante! Poderá também participar numa excursão para ver os pássaros marinhos e
as focas do São Lourenço. E, durante uma caminhada, até é possível que veja veados-da-virgínia,
alces e outros animais da floresta boreal!

Quanta água!
A água é uma das maiores riquezas do Québec. Ao

percorrer o território quebequense, verá lagos, lagos e
mais lagos! Neles poderá banhar-se, andar de canoa e
pescar. Nos rios, além desses prazeres, poderá participar
de estonteantes aventuras praticando rafting ou descendo
as corredeiras num caiaque. E não é só. O São Lourenço
é uma fonte inesgotável de prazeres marinhos. O seu
litoral e as suas ilhas selvagens o seduzirão!

Veja o Québec em toda a sua natureza!
Os parques nacionais: Estupendos!

Diversificados! Únicos!
Ah! Quem me dera estar no meio das mais belas

paisagens e chegar até ao cume dos mais altos montes do
Québec! Transformar esse agradável desejo em realidade
é muito simples, pois em todas as regiões existem

pedaços de paraíso dotados de ambientes ecológicos extraordinários: os Parques Nacionais
do Québec. Muitos deles estão equipados com painéis informativos, áreas de piquenique e
ciclo-vias. Em vários deles, também é possível alugar canoas, caiaques e pranchas à vela, e
muitos oferecem diversas formas de alojamento. Além disso, mais de 1.700 km de trilhas para
caminhadas e excursões atravessam os seus territórios. Tudo isso para satisfazer os visitantes
em busca de ar puro, em todas as estações do ano.

Parques conhecidos em todo o mundo
O Parque Nacional de Miguasha, na Baía dos Calores (Baie des Chaleurs), na Gaspésie, está

na lista do Património Mundial da UNESCO. Esse sítio fossilífero sem igual é famoso pela
quantidade, diversidade e excelente estado de conservação de vários espécimes de plantas e
peixes com mais de 370 milhões de anos!

A região de Charlevoix, declarada Reserva da Biosfera pela UNESCO, abriga dois parques
com belíssimas paisagens. O Parque Nacional dos Grandes Jardins (Parc national des Grands-
Jardins) oferece pontos de vista excepcionais, com os seus inúmeros montes de mais de mil
metros de altitude. Ele possui também uma flora típica do Grande Norte canadiano e é
frequentado por bandos de caribus, coisa raríssima ao sul do paralelo 49.

O Parque Nacional das Altas Gargantas do Rio Malbaie (Parc national des Hautes-Gorges-de-
la-Rivière-Malbaie) é um lugar fora do comum, com seus paredões rochosos, os mais altos do
leste do Canadá (700 metros), e o rio Malbaie, no qual se jogam as águas de inúmeras
cachoeiras de mais de 100 metros de altura.

O Québec possui mais de 22 parques nacionais, parques esses dotados de atracções distintas
e respeitam os critérios estabelecidos pela União Mundial para a Conservação da Natureza
(UICN). Neles, a caça é formalmente proibida. Venha descobri-los!

A maioria dos parques nacionais é administrada por Parcs Québec. Os parques nacionais da
região da Mauricie e de Forillon, assim como a Reserva do Parque Nacional do Arquipélago de
Mingan, são administrados por Parcs Canada. O Parque Marinho do Saguenay-São Lourenço
(Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent) é administrado conjuntamente por esses dois
organismos e o Parque do Rio Gatineau (Parc de la Gatineau) está sob a responsabilidade da
Comissão da Capital Nacional do Canadá.

Você sabia?
O Parque Nacional do Monte Tremblant é o primeiro e o maior parque do Québec. Ele foi

criado em 1894 e tem uma superfície de 1.510 km2.

Para informações ou reservas: www.bonjourquebec.com ou (514) 873-2015

©MINISTÈRE DU TOURISME DU QUÉBEC
/J.-F. Bergeron / ENVIRO FOTO
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Grupo de dança “Som do Vento”
da Lagoa desloca-se ao Canada

O Grupo de dança “Som do Vento”, da
freguesia de Santa Cruz, da Vila da Lagoa,
desloca-se ao Canadá de 31 de Agosto a 14
de Setembro a convite de Armando Loureiro,
empresário, natural de Água de Pau, S.
Miguel, Açores, radicado em Montreal.

O Som do Vento é composto por 25 jovens
com idades compreendidas entre os 6 e os 19
anos, têm na sua direcção Irene Botelho e
pretendem com esta viagem partilhar e
adquirir conhecimentos, trocar experiências
com outros jovens da sua idade e aprofundar
o seu conhecimento sobre a cultura cana-
diana. Para isso contam com Armando Lou-
reiro que preparou um programa com o
apoio de diversas instituições de Montreal,

como a comissao de festas do Sagrado
Coração de Jesus de Santa Cruz, Hochelaga,
Anjou e outras e ainda da Câmara Municipal
de Sainte Thérèse, vila irmã de Lagoa e que
ainda recentemente recebeu o seu
presidente, João Ponte, em Junho último.

Do programa da visita constam também
actuações do Som do Vento em Montreal,

nos dias 2 e 3 de Setembro espectaculos em
Santa Cruz, missa no dia 3 de Setembro às 10
horas, animada por Armando Loureiro e
filhos & Grupo Som do Vento actuarão
também no dia 9 e10 de Setembro, espec-
taculos em Hochelaga, Sainte Thérèse, Câ-
mara Municipal de Montreal, nomeadamente
no decorrer da semana actuarão em vários
locais a nomear no proximo jornal e visitarão
varios locais em Montreal e St.Thérèse.

Para qualquer informação tal como:(se
quizerem que o grupo dependente da agen-
da) actue em qualquer outra organizacao, e a
todos os Lagoenses que se queiram associar
ou a colaborar com este grupo, por favor
contacte com Armando Loureiro pelo tele-

fone 514-8448157
O regresso aos Açores está previsto por

Toronto onde serão recebidos pela Casa de
Toronto que vai oferecer ao grupo uma visita
pela cidade, nomeadamente ao Ontário
Place, à Torre e às Cataratas de Niagara. Na
despedida actuarão na Casa dos Açores.

Uma Cultura, uma Comunidade, um Portal
W W W . A V O Z D E P O R T U G A L . C O M

©Armando Loureiro
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Em Laval, Festa do Senhor da Pedra

A chuva prejudicou o evento, mas não a fé
António Vallacorba

Laval. A Missão de Nossa
Senhora de Fátima local po-
derá ter festejado o seu Bom
Jesus da Pedra sob condi-
ções atmosféricas menos
ideais no fim-de-semana tran-
sacto, mas a procissão fez-se,
graças a Deus, e foi evidente
a prova de muita fé de-

monstrada.
Por outro lado, a comuni-

dade foi privilegiada com um
donativo da respectiva Câma-
ra local para ajudar à cons-
trução do seu parque recrea-
tivo (ver mais detalhes numa
outra local).

Esta Missão ao longo dos
anos tem procurado orga-
nizar esta solenidade, de
grande tradição vilafranquen-
se e a segunda maior festa
micaelense depois das do
Santo Cristo, de modo a me-
lhor servir os interesses dos
fiéis e, consequentemente,
para um maior brilhantismo
da mesma, como, aliás, mere-
ce. Mas, se não é uma coisa é
outra. E, no caso presente, foi
a chuva que estragou parte

do serão do sábado e todas as
actividades do domingo, no
exterior, pelo que parte do dia
e do serão foi passada no inte-
rior.

Este ano, a missa da festa foi
celebrada às 10H00, seguin-
do-se um almoço de confra-
ternização, pelas 11H30, no
Salão Comunitário onde, à
nossa chegada, fomos encon-
trar Gilles Vaillancourt  entre
as muitas individualidades
também ali presentes, e on-
de, aliás, decorreriam as de-
mais actividades lúdicas do
dia, especificamente, baile
animado pelo conjunto “Sky-
Queen” e concerto pela Filar-
mónica do D. Espírito Santo,
sob a regência de Gilberto
Pavão, etc.

Eram quatro da tarde, quan-
do saiu a digna procissão com
a veneranda imagem do Se-
nhor da Pedra, seguida de
senhoras e cavalheiros em

promessa, do pálio com o
Santíssimo, Monsenhor An-
dré Desroches e o padre Jo-
sé V. Arruda.

No desfile, acompanhado
pela Filarmónica do D. Espí-
rito Santo de Laval, incor-
poraram-se ainda Francisco

Salvador, conselheiro das
Comunidades Portuguesas;
Serge Fafard, da Comissão
Escolar de Laval; Alexandre

Duplessis, membro execu-
tivo e conselheiro municipal
por St. Martin, entre outras
individualidades locais; vários
grupos afectos à Missão, en-
tre os quais a Corporação,
coral, a Associação dos Paro-
quianos locais, Comissões de
Festas e representantes de
colectividades socio-culturais
e recreativas, a graciosa ju-
ventude, etc.

Após o regresso da procis-

são, a organização ofereceu
uma recepção aos convida-
dos de honra que nela se
incorporaram, num convívio
sempre agradável entre res-
ponsáveis comunitários, au-
toridades e cidadãos.

Estas festividades, registe-

se, tiveram no início sábado,
com baile animado pelo refe-
rido conjunto supracitado,
mas o sempre aguardado

arraial – disseram-nos – aca-
bou por ser prejudicado por
via da chuva, mais tarde no
serão.

Outrossim, este aconte-
cimento foi rodeado também
de muita movimentação à
volta dos serviços de bar, com
bons petiscos, bazar e as
deliciosas melaçadas locais,
quentinhas, aloiradas e assaz
generosas no tamanho.

Parabéns à Missão de Nos-

sa Senhora de Fátima por
mais esta edição festiva do
Senhor da Pedra. E, se não
foi economicamente mais
proveitosa, pelo menos valeu
pela expressão de fé de todos
aqueles e aquelas que O pro-
curaram nesses dias.

©Antonio Vallacorba

©Antonio Vallacorba

©Antonio
Vallacorba

©Antonio Vallacorba
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Pensamento da semana

Foto da semana

Novo James Bond fica
mais barato aos produtores

O actor Daniel Craig, que vai interpretar o agente
secreto James Bond no próximo filme da saga, vai receber
menos dinheiro do que recebeu Pierce Brosnan. O
agente 007 do «Casino Royale» assinou um contrato de
três filmes com a produtora do filme, Barbara Brocolli. No
final das três obras, o actor Daniel Craig arrecadará 13
milhões de euros, uma quantia muito inferior ao que
Brosnan recebeu pelos quatro filmes que realizou: 29
milhões de euros. O porta-voz de Daniel Craig já declarou,
no entanto, que o actor «está muito contente com o valor
estipulado».

Actor Mel Gibson em liberdade
condicional durante três anos

O actor norte-americano Mel Gibson deverá cumprir três
anos de liberdade condicional por conduzir com nível de álcool
no sangue superior ao autorizado pela lei local, decretou um juiz
de Malibú.

Gibson, de 50 anos, foi acusado no passado dia 2 de conduzir

embriagado na zona de Malibú e de ter na sua viatura uma
garrafa com bebida alcoólica aberta. Contudo, o actor e
realizador de cinema acabou apenas por ser processado por
conduzir com uma percentagem de álcool no sangue acima do
permitido pela lei. Mel Gibson, que se fez representar na
audiência com o juiz Lawrence Mira pelo seu advogado, vai ter
de assistir às reuniões do grupo Alcoólicos Anónimos cinco
vezes por semana durante quatro meses e meio. Depois de
cumprir esse período de terapia, Gibson deverá frequentar
essas sessões três vezes por semana durante outros sete
meses e meio. O magistrado decretou ainda que o realizador
de «A Paixão de Cristo» e de «Braveheart» terá de participar
durante três meses noutro programa de luta contra o abuso de
álcool. Mel Gibson deverá também pagar uma multa de 1.300
dólares, estando impedido de usar a carta de condução por 90
dias. Para evitar a prisão, o actor comprometeu-se a gravar um
anúncio sobre os riscos de conduzir bêbado. Quando Gibson
foi detido pela polícia, em Malibú, tinha uma garrafa de tequila
no interior do carro que conduzia a mais de 160 quilómetros
por hora. Na altura, o actor e realizador foi malcriado com a
polícia, declarando-se dono de Malibú e afirmando que os
judeus tinham a culpa «de todas as guerras do mundo». Gibson
reconheceu o erro e pediu publicamente desculpa duas vezes
pelo sucedido. Já em Julho, o actor havia sido detido por
conduzir com taxa de álcool superior à legalmente autorizada.

Parabéns

Johnny Depp entra em mais
um filme de Tim Burton

O actor norte-americano Johnny Depp e o seu realizador
fetiche, Tim Burton, vão reencontrar-se num sexto filme,
adaptado de uma peça musical da Broadway, «Sweeney
Todd», anunciou o estúdio DreamWorks. «Sweeney
Todd», criada em 1979 em Nova Iorque, mistura comédia,
tragédia e horror. A acção passa-se na Inglaterra vitoriana
e conta a procura de vingança de um cabeleireiro contra
um juiz que o condenou injustamente. «A rodagem do
filme deverá começar no início do próximo ano», adiantou
a DreamWorks.

A personagem Sweeney Todd foi criada a meio do
século XIX na literatura popular inglesa.  Johnny Depp, de
43 anos, já participou em cinco filmes de Tim Burton, como
«Eduardo Mãos de Tesoura», «Ed Wood» e o recente
«Charlie e a Fábrica de Chocolate».

Angel-A

André é um vigarista sem jeito e com falta de auto-
estima. No dia em que decide por termo à sua vida, cruza-
se com Angel A e a sua vida muda por completo. Ai, o
romance acontece.

Luc Besson, marca o seu regresso há realização, depois
do seu último filme, á seta anos atrás.

Imagina Só
Heck e Rachel são um jovem casal, prestes a iniciar a vida

a dois, quando um acontecimento inesperado vira o
universo de Rachel de pernas para o ar. O que se segue
é a romântica, hilariante e por vezes comovente viagem
familiar a todos aqueles que já se apaixonaram à primeira
vista. E se tu descobres que a
pessoa com quem estás desti-
nada a passar o resto da tua vida
não é o teu namorado mas um
absoluto estranho? Os caminhos
do verdadeiro amor nem sempre
são lineares...

Não procures a verdade fora de ti, ela está em ti, em teu ser.
Não procures o conhecimento fora de ti, ele te aguarda em tua
fé interior. Não procures a paz fora de ti, ela está instalada em
teu coração. Não procures a felicidade fora de ti, ela habita em
ti desde a eternidade. ( Mestre Khane)

Artistas vão pagar impostos
pelos presentes dos Óscares

Os artistas de Hollywood costumam receber uma bolsa de
ofertas após cada cerimónia de entrega de Óscares. A partir
de agora vão ter de pagar impostos por cada presente.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas,
organizadora do evento de entrega do galardão, chegou a
acordo com a Agência de Arrecadação de Impostos (IRS, sigla
inglesa), de modo a promover um entendimento sobre esta
matéria polémica. A partir deste ano, os artistas que recebem
presentes vão receber junto com iPod’s, relógios e passes para
os melhores cirurgiões plásticos, um formulário de declaração
de imposto IRS. O porta-voz da IRS, Mark Everson declarou que
«a indústria do pacote de ofertas disparou e é importante que
os grupos que organizam estes eventos se dêem conta das
consequências fiscais». Os presentes são atribuídos aos
apresentadores da cerimónia dos Óscares, aos produtores e
músicos, que cobram um salário baixo, mas que têm como
incentivo os presentes.

©Getty

©Getty

Realizou-se no sábado 19 de Agosto, na Basílica Notre-
Dame, em Montréal, o casamento de Sandy Alves e
Francesco Daddabbo, filhos respectivos de Alcindo e
Gabriela Alves e de Leonardo e Roberta Daddabbo. A Voz
de Portugal deseja votos de felicidades a Sandy e
Francesco Daddabbo, com muita saúde, sucesso e amor.

©Antero Branco

©Antero Branco

Uma foto vale 1000 palavras!!!!
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A doença de ALZHEIMER
Lagoas da Silva

Com organização do ICAD, a presença de mais de três mil
participantes, entre eles 350 prescritores e dezenas de laboratórios,
entre os quais a Lundbeck, realizou-se em Madrid entre 16 e 20 de
Julho último a X Conferência Internacional da Doença de Alzheimer.

A Doença de Alzheimer, é considerada pela Organização Mundial
de Saúde uma doença muito grave, crónica, progressiva e irreversível.

Trata-se de uma doença que tem a sua origem na degenerescência
do cérebro normalmente provocada pela morte prematura dos
neurónios.

Nesta doença, aparece-nos como manifestação inicial a perda de
memória e a deterioração progressiva das faculdades mentais, o que acaba por determinar a
perda de autonomia, situação que obriga à necessidade continua e permanente de uma terceira
pessoa. Nestes casos os doentes devem:

- Usar lembranças, tais como listas, notas calendários, relógios, etc.
- Identificar com etiquetas nas fotografias as pessoas e os objectos espalhados pela casa.
- Identificar as portas dos quartos com palavras e figuras.
Deste modo, pode afirmar-se

que o doente de Alzheimer é um
doente que representa uma
pesada carga no campo social,
familiar e afectivo, mas também
a nível dos sistemas de saúde.

Segundo dados da OMS exis-
tem no mundo mais de 27 mi-
lhões de seres que sofrem da
Doença de Alzheimer e desses,
47% vivem nos países europeus.
Contudo, se a curto prazo não
houverem avanços científicos
nesta área, tudo indica que o
número de doentes virá a au-
mentar para o triplo durante a
primeira metade do século XXI.
De notar que nos últimos anos
se tem registado um aumento de doentes de Alzheimer na ordem 4,3 milhões/ano.

Estudos levados a cabo em todo o mundo provam que o aumento do número de doentes de
Alzheimer tem provocado nas sociedades modernas um enorme impacto social e económico,
sobretudo pela necessidade de apoio familiar e técnico que é necessário dispensar à pessoa
de cada doente.

Sabe-se também, serem inúmeras organizações e associações públicas e privadas que em
vários países, sobretudo no Ocidente, se dedicam diariamente aos doentes de Alzheimer.
Apesar disso, entendemos ser de todo o interesse, sobretudo para os doentes, que os governos
invistam cada vez mais nesta doença, estando na primeira linha a criação de Centros de Dia, com
pessoal especializado, onde os doentes possam ser integrados.

Nos últimos anos pouco tem sido o avanço científico neste campo. Apesar disso, existem hoje
medicamentos que embora não curem, permitem ao médico controlar e retardar o avanço da
doença.

Pelo seu interesse passamos a enumerar os sintomas mais comuns da doença:
· Ansiedade
· Irritação fácil
· Aumento ou diminuição do apetite
· Desinteresse (apatia)
· Depressão/euforia
· O não conhecimento do eu (despersonalização)
· Comportamentos bizarros
· Agitação
· Insónias
· Falsos reconhecimentos
· Desinibição sexual
· Esquecimento fácil
· Confusão mental
· Demência
E porque um apertado controlo da doença, desde o início, pode proporcionar ao doente uma

vida menos atribulada e difícil, é de todo o interesse uma ida ao médico logo que surjam os
primeiros sintomas.

Saramago defende
Günter Grass

O escritor português José
Saramago considerou uma
hipocrisia as reacções críticas
à confissão do escritor alemão
Günter Grass de que tinha
pertencido às Waffen-SS de
Hitler.

Em entrevista ao El País,
Saramago disse ter ficado surpreendido com
«a violência das reacções».

«Ele tinha 17 anos» quando os factos acon-
teceram. «E o resto da vida não conta? Parece-
me uma reacção hipócrita, de muita gente que
talvez não consulte a sua própria consciência.
Muita gente quer encontrar pés-de-barro em
personalidades influentes», referiu.

Morreu actriz
Raquel Maria

A actriz Raquel Maria,
60 anos, falecida quinta-
feira em Lisboa, vítima de
cancro, completaria 40
anos de carreira em Se-
tembro próximo. A actriz
integrou o núcleo fundador do Teatro da
Cornucópia, onde se manteve até 1987. Desta
companhia teatral, Raquel Maria saiu para
integrar o elenco do Teatro da Malaposta, da
extinta associação Amascultura. Além do
teatro, Raquel Maria participou em cerca de
12 filmes, entre os quais «A vida é bela...!?» e
«A sombra dos abutres». Na televisão, fez
parte do elenco de «Bora lá Marina», «Os
malucos do riso» ou as «Aventuras de Camilo».

A EQUIPA DE DEUS
Pe. José Maria Cardoso

No momento em que
vos escrevo este artigo,
Portugal está lançado
para os quartos de final.
Quando este texto vos
chegar às mãos já sa-
beremos quem é o
campeão mundial. Di-
zem que serão os ale-

mães. Entretanto os portugueses já enfiaram
a tulipa aos da Holanda e os franceses canta-
ram de galo aos espanhóis. Os brasileiros
continuam a sambar afinadinhos e os italianos
parece que estão benzidos.

Os jogos do Mundial começaram no fim de
semana em que a Igreja celebrava o Domingo
da Santíssima Trindade. Mas que grande golo.
É que Deus também é equipa! O Pai sempre
com grande visão do jogo, o Filho desenvolve
muito bem no terreno – tanto ataca como
defende – e o Espírito Santo surpreende os
adversários com a sua velocidade e impre-
visibilidade.

Mas ao contrário das equipas do Mundial,
na equipa de Deus não há vedetismo. É
evidente que houve e ainda há uns Zidanes da
teologia, uns Figos da liturgia, uns Decos da
evangelização, e uns Cristianos da espiri-
tualidade. Mas cada um joga onde deve jogar
e para a baliza é que se chuta. Naquela manhã
de Pentecostes, em que o grande capitão
Pedro entrou em campo, depois de um está-
gio sério de preparação, a bola começou a
rolar perante os aplausos de adeptos vindos
de toda a parte do mundo. Os onze, pois Judas
já tinha sido vendido (isto de mudar de
camisola já vem de longe), nunca imaginaram
que ficariam na galeria das celebridades. Diz
um relato da época que ganharam aos da
Frígia, aos da Panfília, aos Capadócios, aos do
Ponto, aos da Mesopotâmia... Vencer e
convencer não era, já nesta altura, pão com

manteiga.
À medida que as solicitações eram maiores

lá tiveram que arranjar quem se ocupasse do
equipamento para se dedicarem inteiramente
ao jogo. Isto, com as multidões que arras-
tavam, já não podia ser desporto amador. E
arranjaram reforços. A primeira aquisição foi
a de um tal Paulo de Tarso saído dos pupilos
de Gamaliel. Conhecido por não dar tréguas
aos adversários, foi um reforço importante e
que fez levantar muitos estádios. Mas consta-
se que tinha mau jogar. A certa altura o capitão
Pedro esteve prestes a fazer-lhe como o Figo
fez ao holandês. Só não lhe espetou a cabe-
çada porque as coisas lá se resolveram a bem
no balneário. E tudo por causa da pele da
chuteira...

Nestes dois mil anos nem tudo foram vitó-
rias. Chegou-se mesmo a pensar que se podia
ganhar campeonatos sem treinos. O jogo
também nem sempre foi limpo. A corrupção
chegou aos dirigentes e aos jogadores.
Felizmente que lá vão aparecendo uns Apitos
Doirados para colocar as coisas no lugar.

Os dirigentes, é claro, nem sempre agra-
dam. A massa associativa não é fácil de
contentar. Que o diga Bento XVI.

O treinador, esse é muito claro: jogai para os
outros como gostaríeis que os outros jo-
gassem para vós. Diz ainda que é estreita a
baliza que leva à vitória e que devemos perdoar
os penalties aos nossos adversários. Esta é
dura de roer.  E como o campo é grande e os
jogadores são poucos, diz que devemos rezar
para obtermos novos reforços vindos, sobre-
tudo, das camadas juvenis.  Neste campeonato
onde as regras são um pouco diferentes, o
importante mesmo é ser-se equipa, e equipa
de Deus. Nós só somos o pé, mas quem
remata é Ele. Para isso não precisamos de ser
“Ronaldos”. Mas temos que ser “Cristianos”.

©DD
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

Consulado Geral
de Portugal

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

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.287.3370

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

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.704.0006
514.593.9950
514.525.9575
514.271.0943
514.655.4689

IGREJAS

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

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

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

514.842.6822
514.896.3100

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

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

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph Este                          514.288.2082
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533, Gounod                                      514.272.0362
QUIROPRATAS
DR. MARC  CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon Este, Anjou                  514.351.1716

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

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

514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

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

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

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

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

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

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

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

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

MÓVEIS
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

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

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

...

UM SERVIÇO DO
DR. FRED M. ZAROW
“Clinique Chiropratique Zarow”
6872 St-Denis #101                       514.279-6536
cliniquezarow.com/portugues.htm
RESTAURANTES
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.        514.844.4588
    514.276.1888
SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE  ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                              514.725.2626
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988

†

Cantinho da Poesia
Guitarra Tu És Princesa

Guitarra
Nasceste um dia,

P’ra melodia,
Do nosso fado.

Guitarra
Menina e moça,
Tu és tão nossa,
Fica a meu lado.

Guitarra
Sã companheira,
De alma inteira,

Bem portuguesa.
Guitarra

Musa ancestral,
Em Portugal,

Tu és princesa.
Guitarra

Quando te exprimes,
No teu suave trinar,

Teus gemidos sublimes,
Fazem a alma vibrar.

Teu corpo feito magia,
Empresta às noites a cor,
Num misto de nostalgia,
Que a fado tem sabor.

Sabes a mar e a saudade,
Sabes a vinho e a sal,

Sabes a felicidade,
Sabes ao meu Portugal.

Guitarra,
Tu és princesa,

Do mais lendário reinado,
Desta Terra Portuguesa,

Teu reino…chama-se fado!…

Euclides Cavaco

Ser Poeta
Poeta é fazer sorrir enquanto chorando

É ainda espalhar as suas lágrimas sorrindo
É viver o dia a dia quase dormindo

É cantar suavemente seus versos e rimas
No limite dos sofrimentos e vergonhas

Viver uma magia nos falsos amores
Amar as decepções e penas

É escrever entre linhas seus pensamentos
Versejar no andamento terrível da vida

É sonhar durante os meus tempos livres
Fazer brotar o belo dos seus sentimentos

Sylvio Martins

6º Ano de Saudade

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

Esposa, filha, restantes familiares e amigos recordam com profunda
saudade o seu ente querido. Participam que será celebrada missa pelo seu
eterno descanso, no dia 23 de Agosto de 2006, pelas 18h30, na igreja Santa
Cruz, situada no 60, rua Rachel Oeste.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir
a este acto religioso.

†

Apontamento
A minha alma partiu-se como um vaso vazio.

Caiu pela escada excessivamente abaixo.
Caiu das mãos da criada descuidada.

Caiu, fez-se em mais pedaços do que havia loiça no vaso.

Asneira? Impossível? Sei lá!
Tenho mais sensações do que tinha quando me sentia eu.

Sou um espalhamento de cacos sobre um capacho por sacudir.

Fiz barulho na queda como um vaso que se partia.
Os deuses que há debruçam-se do parapeito da escada.

E fitam os cacos que a criada deles fez de mim.

Não se zanguem com ela.
São tolerantes com ela.

O que era eu um vaso vazio?

Olham os cacos absurdamente conscientes,
Mas conscientes de si mesmos, não conscientes deles.

Olham e sorriem.
Sorriem tolerantes à criada involuntária.

Alastra a grande escadaria atapetada de estrelas.
Um caco brilha, virado do exterior lustroso, entre os astros.

A minha obra? A minha alma principal? A minha vida?
Um caco.

E os deuses olham-o especialmente, pois não sabem por que ficou ali.
Álvaro de Campos

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

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

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

João Paula Amaral
1957 - 2006

Faleceu em Newark, New Jersey, no dia 18 de
Agosto de 2006, com a idade de 49 anos, o Sr. João
Paula Amaral, natural de Várzea de Seia, Guarda,
Portugal.

Deixa na dor seus pais João e Fernanda, sua
esposa e seus filhos, irmãos, Vergilio, To-Zé,
Cândida, Edite, Carlos, sobrinhos, assim como
outros familiares e amigos.

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

Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o  dia
em sufrágio pela sua alma, que se realiza quinta-feira, 24 de Agosto de
2006, pelas 18h30, na igreja Santa Cruz.

A fé é uma bússola que orienta, e a esperança é a energia
que gera vida. Domingo, dia 20, na igreja de Saint-Vincent-
Ferrier e durante a missa presidida pelo Sr. Padre Carlos Dias,
Mélanie Barbosa, filha de Telmo e Graça Barbosa, pediu à
Igreja o Baptismo para a pequenina Lídia Barbosa. Foi com
muita alegria que a comunidade cristã recebeu esta bebé que
afinal recebeu de Deus uma vida nova e renasceu pela água
e pelo Espírito Santo. Os amigos mais chegados de Mélanie
reuniram-se num restaurante na vizinha cidade de Laval onde
um excelente almoço foi servido. Afinal, dia de baptismo, dia
diferente, tornando as pessoas mais unidas e felizes e onde
se reviveram tradições religiosas. Parabéns aos avós, Telmo
e Graça, à mãe, Mélanie e à Lídia Barbosa desejo que nesta
mala da vida que vai começar a encher, ponha o essencial ou
seja a fé, a esperança, imensa coragem e um grande ideal.

A criança é a esperança de hoje na realização de amanhã.
É a certeza de que a Terra está sempre a renovar-se,
recebendo cada dia, novos habitantes que lhe vêm trazer a
contribuição de seu trabalho e de sua capacidade, para o
progresso do mundo.

Parabéns
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

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

(514) 820-5247

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

Contactar
Antonio Cabral,
contramestre:
(450) 963-3462

Ajudante cozinheiro e senhora para
o balcão. Apresentar-se no

Romados,
115 Rachel este

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

Pessoal com experiência, para “pavé-
uni” e blocos. Bom salário, conforme
experiência.

Contactar Marco:
(514) 692-5905

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

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

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

Procuramos paisagista, instalador
de « pavé-uni » e muros de apoio
(decorativos). Com experiência.

(514) 821-3457

EMPREGOSEMPREGOS

URGENT
Recherchons vendeur, à

temps partiel. Parler
français et anglais.

Envoyez CV par courriel:
nofakarao@hotmail.com

Apartamento 3 1/2 no rés-do-chão,
situado em Villeray, refeito a novo.
Instalação para máquina de lavar
louça.

Quintal privado.
$550/mês.

(514) 952-1452

Vendedora com experiência para loja
de vestidos. Falar Francês e Inglês.
18 horas/semana.

Bom salário.
(514) 862-3036

Homem para mantimento geral e
reparações de escritórios comerciais,
para companhia imobiliária, a tempo
inteiro.

514-355-7171 ou
info@plexon.ca

ALUGA-SE

Pessoal para limpeza. As pessoas
interessadas podem contactar

António Aguiar :
(450) 979-7292

Petite entreprise d’hébergement
recherche, pour entretien ménager,
personne fiable, flexible, autonome
et dynamique. 30 à 35 heures par
semaine. Occasionnellement la fin
de semaine. Métro Berri. Laisser
vos coordonnées au (514)
524-1011

Rapariga, para os sábados e
domingos, para uma padaria.

(514) 385-4361

Madeira ameaça com medidas
drásticas se houver cortes

O Governo Regional da Madeira alerta os madeirenses,
em anúncio a publicar na imprensa local de segunda-
feira, que poderá vir a tomar medidas «drásticas» se
o Governo da República fizer cortes nas verbas enviadas
para o arquipélago.

A nota da Presidência do Governo Regional dá conta que, no
âmbito da alteração da Lei das Finanças Regionais, o Governo
da República de José Sócrates apresentou uma proposta que
prevê uma redução nas transferências para a Madeira na
ordem dos 128 milhões de euros já no próximo ano.

«Podemos dizer que, em termos globais, o Governo da
República propõe uma redução de 128 milhões de euros para
a Madeira, já em 2007, que poderá chegar aos 187 milhões de
euros em 2010 com o desaparecimento do Fundo de Coesão
Nacional e com a perda da receita do IVA do comércio
electrónico», refere a nota. Ainda de acordo com a Presidência
do Governo Regional, serão menos 85,05 milhões de euros do
IVA, menos 22,36 milhões de euros dos Custos de Insularidade
e Desenvolvimento e menos 20,77 milhões de euros do Fundo
de Coesão Nacional, perfazendo 128,18 milhões de euros.

O Governo Regional denuncia ainda que a Madeira sofre um
corte orçamental ao contrário dos Açores: «Numa análise à
repartição das Transferências do Estado - continua a nota - e no
caso da Madeira, na actual situação é de 49,38 por cento, sendo
que na proposta do Governo da República passa para 42,10 por
cento. Já no caso dos Açores, as transferências orçamentais
são, actualmente, de 50,62 por cento, com o Executivo de José
Sócrates a propor um aumento para 57,9 por cento».

O Governo madeirense realça ainda que essa «discri-
minação» «é ainda mais acentuada, se tivermos em conta que
os custos que o Estado suporta com os seus serviços são
superiores nos Açores, para o que contribuiu a regionalização
dos serviços fiscais e do registo e notariado que, no caso da
Madeira, ao contrário dos Açores, são suportados pelo
Orçamento Regional». Por isso, o Governo Regional diz ser
«totalmente inaceitável qualquer alteração de critérios na
fórmula de cálculo das transferências do Orçamento de Estado,
que prejudique a Madeira e favoreça os Açores».  Denuncia
ainda a «falta de respeito» do Governo da República pela
autonomia regional consagrada no Estatuto Político-
Administrativo apontando como exemplos o desrespeito pelo
princípio da continuidade territorial; o princípio da subsidariedade,
o princípio da solidariedade, o princípio da cooperação, autonomia
financeira regional, poder tributário próprio, transferências
orçamentais, fundo de coesão para as regiões ultraperiféricas,
projectos de interesse comum, finanças das autarquias locais,
transportes, deveres do Estado e sistemas de incentivos.  A nota
conclui que «caso tal proposta prevaleça, o Governo Regional ver-
se-á na obrigação de tomar medidas drásticas que afectarão a vida
de muitos madeirenses mas que serão inevitáveis para a
sobrevivência da nossa autonomia, da qual nunca abdicaremos,
custe o que custar, e bem assim suscitará as respectivas
inconstitucionalidades e ilegalidades nas instâncias competentes».
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Mourinho liberta Crespo
para o Inter de Milão

O ponta-de-lança argentino, que já havia representado o
clube milanês em 2002/2003, concretiza assim o seu maior
desejo:regressar à Itália. A Mourinho já só resta resolver a
situação de Gallas, jogador que, como Crespo, também quer
rumar à Itália, mas ao ACMilan.

Hernan Crespo, internacional argentino que na última época
representou o Chelsea, viu confirmadas as suas expectativas,
ou seja, regressou à Itália para defender as cores do Inter de
Milão, clube onde alinha o português Luís Figo. Após duas
épocas de insatisfação em Stamford Bridge, mesmo tendo em
conta a conquista de títulos, Crespo volta a envergar a camisola
do Inter de Milão, clube que já representara em 2002/2003.

“Foi muito difícil quando saí do Inter para ir para o Chelsea,
abandonando uma grande família. Para mim é motivo de
orgulho poder voltar a representar o Inter, quando grandes
clubes europeus mostraram interesse no meu concurso du-
rante os últimos dias. Tenho que agradecer aos responsáveis

do Chelsea, ao presidente e ao treinador [José Mourinho], por
terem sido compreensivos comigo”, confidenciou Crespo na
“sua” cerimónia de apresentação, decorrida.

O ponta-de-lança argentino, que já representou River Plate,
Parma, Lázio, Inter de Milão, ACMilan e Chelsea, regressa
assim a uma casa que bem conhece e ao campeonato que o
revelou com um dos melhores avançados a actuar na Europa.

«Preciso de pouco tempo»,
diz o novo treinador do Boavista

Zeljko Petrovic foi apresentado como
novo treinador do Boavista. Naquela que
será a sua primeira experiência como
treinador principal de um plantel sénior, o
montenegrino diz que não precisa de muito
tempo para inteirar-se sobre o plantel
«axadrezado».

As primeiras palavras na concorrida
conferência de imprensa pertenceram,

porém, ao presidente João Loureiro, fazendo questão de
elogiar o comportamento de Pedro Barny, que chegou a ser
anunciado como o substituto de Jesualdo Ferreira. «Agora
será o ‘número dois’ de uma equipa liderada por um técnico
que demonstra grande vontade de vencer, muito ambicioso e
muito bem preparado em termos técnicos e tácticos»,
explicou o presidente do Boavista. «Apesar de só estar a
chegar agora, tenho confiança que conseguirá recolocar o
Boavista nas competições europeias», atirou, passando de
imediato a palavra ao técnico montenegrino.

«Estou muito contente por trabalhar num clube como o
Boavista. Será a primeira vez que lidero uma equipa principal,
mas fui campeão de esperanças na Holanda e trabalhei com
Ruud Gullit no Feyenoord e com Martin Jol, actualmente a
trabalhar no Tottenham», foi a introdução dada ao seu próprio
currículo.

Exprimindo-se num castelhano fluente, Petkovic explicou,
então, que não precisará de muito tempo para conhecer os
jogadores, pois privilegia «a disciplina e o trabalho».

Pedro Emanuel renovou contrato
Numa altura em que está a recu-

perar de grave lesão, Pedro Emanuel
viu o FC Porto reconhecer-lhe mé-
rito e dedicação ao clube, tendo por
isso avançado para a renovação do
contrato que ligava as partes.

Numa cerimónia que antecedeu a
apresentação de Jesualdo Ferreira
como novo treinador do FC Porto,
Pinto da Costa elogiou a forma como o actual capitão de equipa
encarna a mística do clube, isto apesar de não estar no FC Porto
há mais de cinco anos.

Dinamarca divulga convocatória
para jogo com Portugal

O seleccionador da Dinamarca, Morten Olsen, divulgou esta
segunda-feira a convocatória para o encontro particular do
próximo dia 1 com a Selecção portuguesa.Da lista fazem parte
24 jogadores, uma vez que a convocatória tem também em vista
o primeiro encontro dos dinamarqueses na fase de qualificação
para o Euro-2008, ante a Islândia. O facto de Søren Larsen,
Tomasson, Grønkjær, Poulsen e Daniel Jensen apresentarem
problemas físicos também motivou o alargamento da
convocatória.

Eis a lista completa:
Guarda-redes: Jesper Christiansen (FC Copenhaga) e

Thomas Sørensen (Aston Villa, Ing);
Defesas: Brian Priske (Brugge, Bel), Daniel Agger

(Liverpool, Ing), Jan Kristiansen (Nuremberga, Ale), Lars
Jacobsen (FC Copenhaga), Michael Gravgaard (FC
Copenhaga), Niclas Jensen (Fulham, Ing), Per Krøldrup
(Fiorentina, Ita), Per Nielsen (Brøndby) e Thomas Helveg
(Borussia Moenchengladbach, Ale);

Médios: Christian Poulsen (Sevilha, Esp), Claus Jensen
(Fulham, Ing), Daniel Jensen (Werder Bremen, Ale), Rasmus
Würtz (Aalborg), Thomas Gravesen (Real Madrid, Esp) e
Thomas Kahlenberg (Auxerre, Fra);

Avançados: Dennis Rommedahl (Charlton, Ing), Jesper
Grønkjær (FC Copenhaga), Jon Dahl Tomasson (Estugarda,
Ale), Martin Jørgensen (Fiorentina, Ita), Nicklas Bendtner
(Birmingham, Ing), Peter Løvenkrands (Schalke 04, Ale) e
Søren Larsen (Schalke 04, Ale).

Chelsea inicia defesa
do título com vitória

O Chelsea começou da melhor forma a defesa do título de
campeão inglês, depois de receber e vencer o Manchester City
por 3-0, na jornada inaugural da Premiership.

Com os internacionais portugueses Paulo Ferreira e Ricardo
Carvalho a titulares e com o guardião Hilário no banco de
suplentes, os pupilos do treinador José Mourinho cedo
mostraram vontade em resolver as contas da partida e logo ao
minuto 11 já festejavam o primeiro tento, apontado pelo
capitão John Terry.

Ainda antes do intervalo, foi a vez do médio Frank Lampard
(26’) aumentar a vantagem. Bem perto do final, o inevitável
Didier Drogba deu um ar da sua graça e fechou a contagem,
quando o relógio assinalava o minuto 78.

“Calciocaos”: Reggina recorre
da pena aplicada

A Reggina, clube implicado na segunda vaga do processo
“Calciocaos”, que recentemente abalou o futebol italiano, vai
recorrer da decisão imposta em primeira instância pelas
autoridades encarregues da condução do caso. O clube foi
castigado com a perda de 15 pontos, apesar de ser autorizado
a continuar na Serie A transalpina. Mas o clube não ficou
satisfeito e vai agora apelar à federação Italiana de futebol, uma
vez que não concorda, tanto com a pena aplicada, como com
as multas envolvidas no caso.

©AFP

©ABola
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Jesualdo deixa Boavista
e assina com Dragões

A novela “Jesualdo Ferreira” chegou
finalmente ao fim e apesar das declarações
públicas que sempre afirmaram que o trei-
nador não ia deixar os axadrezados, a verdade
é que na terça-feira 15 de Agosto o treinador
assinou por uma temporada com o FC. Porto.

Após dois jantares inconclusivos, o técnico
finalmente chegou a acordo com João Lou-
reiro, tendo inclusive assegurado ao presi-
dente dos axadrezados uma “forte indem-
nização”, que será de cerca de um milhão de
euros.

Relativamente à equipa técnica que vai
acompanhar Jesualdo Ferreira no comando
dos dragões, estes incluirão o nome de Carlos
Azenha e de Luís Silva, sendo que even-
tualmente a este trio se juntará também João
Pinto, que estabelecerá o elo de ligação à
SAD Portista.

O salário de Jesualdo Ferreira deverá
rondar os 600 mil euros anuais.

Magoado e prejudicado
O presidente do Boavista, em declarações

aos jornalistas, afirmou ter ficado magoado
com a forma como Jesualdo Ferreira
conduziu o seu processo de saída do clube.
“Não quero utilizar essa expressão mas estou
muito magoado e sentido e acho que os
boavisteiros também devem estar porque
não foi uma solução bonita assim muito em
cima da Liga”, afirmou João Loureiro à TSF.

Futuro
Os axadrezados já pensaram no seu futuro

e para o lugar de Jesualdo Ferreira, João
Loureiro escolheu para o comando técnico do
Boavista Zeljko Petrovic.

 A composição da restante equipa técnica
dos axadrezados, que incluirá Luís Matos,
será anunciada oportunamente.
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Porto conquista Supertaça
A época futebolística de 2006/2007

começou oficialmente no passado sábado,
quando o Futebol Clube do Porto defrontou
o Vitória de Setúbal, vencendo assim a sua
15ª Supertaça Cândido de Oliveira.

As duas equipas que se defrontaram no
Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria,
contaram com a presença de 10.000 espec-
tadores, entre os quais constava o actual
treinador do FC. Porto: Jesualdo Ferreira,
que assistiu atentamente ao desenlace do

jogo, que só na segunda parte é que contou
com os golos. O primeiro apareceu aos 54
minutos, quando Adriano teve o instinto de
rematar de costas, através de um pontapé de
bicicleta com o pé direito após um rechaço de
cabeça de um defesa vitoriano, inaugurando
assim o marcador com a bola a entrar no
ângulo superior direito da baliza de Marco
Tábuas. Aliás Adriano é um repetente marca-
dor de golos ao Vitória de Setúbal, equipa à
qual marcou inclusivamente três golos nos
últimos três jogos que puseram frente a
frente estas duas equipas.

O primeiro golo do jogo acabou por dar
alguma tranquilidade aos dragões que co-
meçaram a jogar a partir daí com menos
nervosismo e com mais criatividade. E foi um
dos mais criativos em campo, que marcou o
segundo golo dos azuis e brancos. Numa
falha de marcação do Vitória de Setúbal, Alan
serviu Anderson que só teve de encostar ao
primeiro toque. A partir daí foi só justificar a
vantagem até que o extremo Vieirinha
captou a bola sobre a esquerda para a meia-

lua e fez um grande golo ao bater em arco o
guardião setubalense, que mais uma vez se
viu impotente perante o sucedido.

Rui Barros arrecadou assim o seu primeiro
troféu como treinador e elevou o ego de uma
equipa, que a partir de agora vai ser liderada
por Jesualdo Ferreira. Satisfeito com o troféu
e com a conquista, Rui Barros deixou trans-
parecer a sua emoção, no final do jogo. “Este
troféu para mim significa o que significa para
o clube, é importante porque quer dizer que
começamos bem a época, e também porque
temos um bom grupo de trabalho”, confessou.
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O Barcelona conquistou o
primeiro título oficial da tem-
porada 2006/07, depois de

Barcelona conquista Supertaça espanhola

Deco marcou dois e
foi a figura do jogo

bater o Espanyol por 3-0 em
Camp Nou, na 2ª mão da Su-
pertaça espanhola. E quem

contribuiu de forma deter-
minante para o robusto triun-
fo foi o internacional portu-
guês Deco, que facturou por
duas vezes.

Já com um triunfo (1-0)
averbado na 1ª mão da prova
em causa, os pupilos do ho-
landês Frank Rijkaard subi-
ram ao relvado determinados
em alcançar nova vitória e foi
sem grandes dificuldades
que lograram este intento.

Depois de Xavi (3’) abrir o
marcador logo nos primeiros
instantes da partida, após
jogada de Ronaldinho, Deco
imitou o companheiro e fac-
turou aos 12’, após centro de
Belleti, fazendo o 2-0 com
que as duas equipas segui-
ram para o descanso.

No segundo tempo, os
“blaugrana” continuaram a
mostrar qualidade e chega-
ram ao 3-0, uma vez mais pe-
los pés do “Mágico” Deco
(62’), novamente após passe
de Belleti.

Depois foi tempo do em-
blema catalão fazer a festa
e levantar mais um troféu.
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Belenenses na Liga
Gil Vicente na Honra

Belenenses vai disputar a Liga, Gil Vicente
«cai» para a Honra. Foi esta a decisão do
Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portu-
guesa de Futebol, reunido ontem para se
pronunciar sobre o denominado «caso

Mateus».
O CJ declarou assim im-

procedente o recurso a-
presentado pelo clube de
Barcelos na sequência da
decisão da Comissão Dis-
ciplinar da Liga, anunciada
a 1 de Agosto, de conde-
nar os gilistas à descida de
divisão por utilização ir-

regular do internacional angolano Mateus na
época passada, e recurso aos tribunais civis.

Assim sendo, e esgotadas que estão todas
as alternativas de recurso em instâncias
desportivas nacionais, o Belenenses fica na
Liga, deslocando-se no domingo ao Estádio da
Luz para defrontar o Benfica na primeira
jornada, enquanto o Gil Vicente é despro-
movido à Honra, onde terá o Leixões como

adversário no arranque da prova.
Os dois clubes já foram notificados da

decisão do Conselho de Justiça.

Scolari anuncia os novos «eleitos»
Cinco caras novas na selecção nacional em

relação à convocatória para o mundial da
Alemanha. Ricardo Rocha, Carlos Martins,
João Moutinho, Quaresma e Hugo Almeida
fazem parte do lote escolhido por Scolari para
o particular com a Dinamarca a 1 de Se-
tembro e o 1º jogo do apuramento para o Euro
2008 no dia 6 na Finlândia.

Depois do mundial, Figo e Pauleta anun-
ciaram a sua saída da Selecção. A estes Scolari
juntou Miguel e Maniche por não estarem na
melhor forma, e Paulo Santos por não neces-
sitar de 3 guarda-redes. Os novos eleitos fo-
ram escolhidos sem grandes surpresas.
Carlos Martins faz a estreia absoluta na
selecção nacional, enquanto Ricardo Rocha,
João Moutinho, Quaresma e Hugo Almeida
voltam a ter a sua oportunidade no escalão

máximo.
A lista completa de convocados é a seguinte:
Guarda-redes: Quim (Benfica) e Ricardo

(Sporting).
Defesas: Fernando Meira (Estugarda),

Marco Caneira (Sporting), Nuno Valente
(Everton), Ricardo Costa (FC Porto), Ricardo
Carvalho (Chelsea), Paulo Ferreira (Chelsea)
e Ricardo Rocha (Benfica).

Médios: Petit (Benfica), Deco (Barcelona),
Carlos Martins (Sporting), Costinha (Atlético
Madrid), João Moutinho (Sporting), Tiago
(Lyon), Simão (Benfica), Quaresma (FC
Porto) e Boa Morte (Fulham).

Avançados: Cristiano Ronaldo (Manches-
ter United), Nuno Gomes (Benfica), Hugo
Almeida (Werder Bremen) e Hélder Postiga
(FC Porto).

Empate no reencontro com Figo
O Sporting empatou (0-0) com o Inter

de Milão e manteve a invencibilidade na
pré-época, em partida de apresentação
aos adeptos leoninos e de encerramento
dos festejos do Centenário, em Alvalade,
que ficou ainda assinalada pelas
homenagens a Luís Figo, Obikwelu e
Naide Gomes.

Noite de gala em Alvalade, na apresen-
tação do Sporting, diante do campeão italiano
Inter de Milão, de Luís Figo, que segunda-
feira à  noite envergou a braçadeira de
capitão e foi homenageado pelo clube
verde-e-branco. Só faltaram os golos...
Também os feitos de Obikwelu e Naide
Gomes, nos recentes Europeus de
atletismo, mereceram justa homenagem do
clube de Alvalade e dos seus adeptos.

O jogo assinalou também o encerramento
dos festejos do Centenário e os adeptos
leoninos têm boas razões para acreditar na
equipa orientada por Paulo Bento, que ainda
não perdeu e promete fazer uma boa época.

Paredes e Carlos Bueno, novos reforços
leoninos, jogaram na equipa titular, enquanto
o Inter apresentou de início vários reforços
de «peso», entre eles Maicon (ex-Mónaco),
Patrick Vieira, Ibrahimovic (ambos ex-
Juventus) e Crespo (emprestado pelo
Chelsea).

Os italianos foram mais perigosos na
primeira parte, com mudanças constantes

de velocidade, e só não inauguraram o
marcador aos cinco minutos porque Ricardo
correspondeu com grande defesa ao remate
de Maicon.

Na segunda parte tudo foi diferente. As
muitas substituições operadas pelos dois
treinadores, como sempre acontece nestes
jogos de preparação, alteraram o rumo do
jogo. Só o marcador não funcionou... O médio
leonino, sempre inconformado, voltou a
rematar com perigo aos 54 m. A expulsão de
Materazzi (a quem Zidane deu a célebre
cabeçada na final do Mundial da Alemanha),
aos 63 minutos, alimentou nos leões  a
esperança de chegar à vitória...

Mas o Inter de Milão, mesmo em inferio-
ridade numérica, não é uma equipa qual-
quer... Está recheada de grandes indivi-
dualidades que desequilibram. Era o sinal de
que os italianos ainda não tinham atirado a
toalha ao tapete e acreditavam na vitória.  O
árbitro Bruno Paixão aponta para a marca de
grande penalidade, mas voltou atrás depois
de consultar o seu auxiliar. Uma decisão que
deixou muitas dúvidas...

Em suma: espectáculo agradável em Alva-
lade, não tanto pelo futebol exibido (ainda
não foi da melhor qualidade...), mas pelo
ambiente que envolveu o jogo de encer-
ramento do Centenário, com realce para a
homenagem a Figo.
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