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Missão Santa Cruz - Arraial de São João
A Missão Santa Cruz organiza  no, sábado 24 de Junho de

2006, o arraial de São João. 12h00 Eucaristia, à partir de
13h00 serviço de almoço, às 18h00 o grupo folclórico
Estrelas do Atlântico, 20h00 grupo folclórico Cultural Cana
Verde, 22h00 Marcha popular do Clube Oriental Português
de Montreal. Não haverá as Missas das 9h00 e 18h30.

Sport Montreal e Benfica
O Sport Montreal e Benfica organiza, no sábado dia 17 de

Junho às 19h30, a festa do dia dos pais. Para mais
informações ou marcações podem contactar a sede ao (514)
273-4389.

Actividades para a 3ª idade do CASCM
O grupo da 3ª idade do Centro de Acção Sócio-

Comunitária de Montreal informa a comunidade que nos
dias 15, 16 e 17 de Junho haverá um bazar entre as 9h
e as 5h da tarde, no 32 do boul. Saint-Joseph Ouest.

Todas as pessoas que quiserem colaborar oferencendo
artigos para este bazar poderão fazê-lo até ao dia 14 de
Junho.O bazar terá lugar no exterior, no parque de
estacionamento.  Os artigos expostos serão muitos e
variados.  Haverá artigos de decoração, artigos para a
cozinha, música variada, livros, vestuário, calçado, etc.
Teremos boa animação e um cafézinho à sua espera. Venha
e traga um amigo!

Clube Oriental Português de Montreal
O clube Oriental português de Montreal organiza no dia,

23 de Junho de 2006, A FESTA DE SÃO JOÃO pelas 19h00
e o baile será abrilhantado pelo Conjunto SKY QUEEN e às
21h00 o grupo folclórico quebequense “LES BONS
DIABLES”. Para mais informações contactar a sede.

CH-TV - CANAL 14
O programa desta semana podem ver: Entrevistas com o

Padre Paulo Areia, Professor, Nelson Lemos de Figueiredo
e Jorge Pina.

Horário: Primeira representação, quarta-feira às 20h00,
sábado às 12h30, terça às 7h30 e quarta-feira às 15h00.

A Ironia do destino
Victor Hugo

Quando me sugeriram de escrever alguma
coisa sobre o dia de Portugal, eu pensei que
o destino é um pouco irónico, e não me sentia
muito à vontade para escrever, pois é difícil
quando se vivem sentimentos opostos e
antagónicos.

Quando no dia do encerramento do ano da
Universidade dos tempos livres, os alunos
das histórias fizeram uma pequena
encenação sobre alguns dos feitos mais
marcantes da história de Portugal; calhou-me
fazer o papel de D. Afonso Henriques (em
miniatura, como é óbvio) aquele que foi o
maior de todos os portugueses e que deu
origem à nossa Pátria.

Quando, há muitos anos, saí de Portugal, eu
vim muito zangado e depois sofri outra
desilusão, quando durante mais de 20 anos
me retiraram a nacionalidade. Durante a
minha permanência no Canadá, não me
apercebi que o governo português tinha feito
grande coisa pelos emigrantes do Canadá,
salvo duas excepções: a Dra. Manuela
Aguiar e as muitas agências bancárias, para
levarem as nossas economias.

Eu creio que aquilo que caracteriza muitos
portugueses é a saudade, o drama e a nostal-
gia. Mesmo se perdoar não é esquecer, eu

talvez seja um pouco masochista, pois adoro
Portugal, o fado, Fátima, o futebol, mesmo
com um brasileiro, o nosso Sol e as praias, as
sardinhas, a gastronomia e muito mais.

É muito bonita a nossa história, é muito
bom viver do passado, quando se tem quase
70 anos, só que os nossos feitos gloriosos já
têm 500 anos.

E o futuro? Serão somente os que vão
nascer em Badajoz que vão ser espanhóis?

Quando analisamos a situação económica,
num país onde há mais gente a viver do
Estado que a trabalhar, com uma justiça que
é uma vergonha, com políticos corruptos que
são eleitos, com deputados que deixam o
parlamento e vão de férias, com a mortandade
nas estradas e mais um rol interminável. Tudo
isto nos deixa apreensivos e o nosso orgulho
de portugalidade sofre um rude golpe.

Agora que a frota das nossas caravelas está
a afundar, há muita coisa a mudar, mas a mais
significativa deve ser a mentalidade dos
portugueses que lá vivem. A menos que
esperem por um dia de nevoeiro, que nos
traga D. Sebastião, porque senão, vamos
continuar a ser os últimos da Europa e a
continuar os eternos fatalistas orgulhosos.

“Isso seria indigno do nosso passado, um
desperdício do nosso presente e o adiar do
nosso futuro”, alertou.

Na sua intervenção no edifício da Alfândega
do Porto, Cavaco Silva disse pretender
“interpelar directamente” os portugueses,
para os exortar “a reflectir sobre o que
desejam e o que se dispõem a fazer” pelo
país.

“Ambicionamos um país mais rico e mais
justo, uma sociedade que não seja atraves-
sada por tantas assimetrias e desigualdades,
um território mais equilibrado no desenvol-
vimento de todas as suas parcelas”, sub-

10 Junho: Cavaco Silva pede aos
portugueses que não se resignem

linhou. Cavaco Silva recusou a ideia de se
comemorar o Dia de Portugal, de Camões e
das Comunidades como “um ritual passa-
dista”, mas considerou que o país pode colher
lições na “insatisfação colectiva” e na “cora-
gem para enfrentar dificuldades” evidenciada
nas descobertas marítimas de há cinco
séculos.

“Sem ela [a coragem] teríamos ficado
reféns da resignação”, sublinhou, para apelar
depois para que os portugueses “não se
deixem vencer pelo desânimo ou pelo
cepticismo”.
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Ex-monitor condenado
a 16,5 anos de prisão

O antigo monitor da Casa Pia, Luís Godinho, acusado de 124
crimes de abuso sexual de criança, foi segunda-feira
condenado a dezasseis anos e meio de prisão e ao pagamento
de um total de 100.000 euros às sete vítimas.

O juiz presidente do colectivo da 6ª Vara do Tribunal da Boa
Hora, em Lisboa, que julgou este processo, condenou o antigo
monitor da Casa Pia em cúmulo jurídico à pena de 16 anos e
seis meses de prisão efectiva, obrigando-o também ao
pagamento de indemnização às vítimas, uma das quais
rapariga.

A leitura do acórdão (sentença) de Luís Godinho esteve
inicialmente marcada para a passada segunda-feira (05 de
Junho), mas o juiz Carlos Berguete decidiu aproveitar a sessão
para fazer uma alteração não substancial dos factos, marcando
a leitura do acórdão para hoje.

Este é o quarto processo de pedofilia com alunos casapianos
a conhecer sentença, depois de já terem sido julgados em
primeira instância o «Processo do Parque», com condenação
do principal arguido, Pedro Inverno, a 19 anos de cadeia, e os
ex-educadores António Sanches a nove anos e João Beselga
a seis anos.

Estes casos tiveram origem em certidões extraídas do
mega-processo Casa Pia que está em julgamento, com sete
arguidos, e senta no banco dos réus figuras como o ex-
motorista casapiano Carlos Silvino («Bibi»), o apresentador de
televisão Carlos Cruz, o embaixador Jorge Ritto e o ex-
provedor adjunto da Casa Pia Manuel Abrantes, entre outros.

Luís Godinho, de 30 anos, e que foi monitor da Casa Pia de
Lisboa entre 1993 e 1997, foi acusado de ter molestado, no final
dos anos noventa, sete alunos da Casa Pia, com idades entre
os seis e os dez anos, respondendo por 124 crimes de abuso
sexual de criança.

De acordo com a acusação, na altura dos factos, Luís
Godinho tinha pouco mais de 20 anos, era estudante de
informática e tinha um computador no quarto onde dormia na
instituição com o qual atraía os jovens aos seus aposentos para
jogar.

Ao invés dos jogos, as crianças eram confrontadas com a
exibição de filmes pornográficos e imagens de sexo explícito,
sendo posteriormente abusadas pelo monitor, refere a
acusação.

O julgamento começou a 21 de Fevereiro passado, com um
colectivo presidido pelo juiz Carlos Berguete, que também
julgou o «Processo do Parque Eduardo VII».

Luís Godinho é defendido pelo advogado Bruno Mota
Martinho, enquanto as alegadas vítimas são representadas por
José António Barreiros e Carla Gonçalves, que fazem também
parte da equipa do processo Casa Pia.

Quando foi denunciado o processo Casa Pia, em Novembro
de 2002, Luís Godinho já não pertencia à instituição.

Freitas diz que não tem
nada esconder

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Freitas do
Amaral, afirmou segunda-feira que já foi ou vai ser enviada
uma cópia das investigações feitas por Portugal sobre os voos
da CIA ao eurodeputado Carlos Coelho, que disse não ter tido
acesso a esta informação e criticou o Governo português.

Antes de entrar para uma reunião dos chefes da diplomacia
europeia no Luxemburgo, Freitas do Amaral garantiu que vai
chegar às mãos do eurodeputado Carlos Coelho uma cópia da
investigação em Portugal sobre os voos da CIA.

«A questão é muito sim-
ples, ou já foi dada (uma có-
pia da investigação) ou, se
não foi, será, porque nós não
temos nada a esconder»,
disse o ministro dos Negó-
cios Estrangeiros.

Freitas do Amaral explicou
ainda que «a única investi-
gação» feita pelas autori-
dades portuguesas foi elabo-
rada a pedido do Conselho
da Europa.

«Se também foi dada uma
cópia ou não à Comissão
presidida pelo deputado
Carlos Coelho, eu neste mo-
mento não tenho presente»,

acrescentou.
Carlos Coelho preside à comissão do Parlamento Europeu,

que investiga as actividades da CIA (serviços secretos norte-
americanos) na Europa, uma instituição da União Europeia
que nada tem a ver com o Conselho da Europa, uma outra
organização europeia.

O eurodeputado criticou quarta-feira passada o Governo
português por falta de colaboração nas investigações sobre a
matéria.

De acordo com Carlos Coelho, foram pedidos
esclarecimentos aos parlamentos e Governos dos Estados-
membros da UE sobre esta matéria, mas de Portugal apenas
lhe chegaram declarações públicas do ministro dos Negócios
Estrangeiros sobre o caso.
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 É um problema masculino...
Augusto Machado

António tem 70 anos. Sofre com um problema de saúde
que afecta 80 por cento dos homens: a próstata. Este
homem sempre foi saudável. Dormia sossegadamente a
noite inteira sem precisar de ir à casa de banho. Mas aos 48
anos de idade, a vida dele nunca mais foi o que era. Sentir a
permanente sensação de ter a bexiga apertada e a vontade
de urinar e não conseguir - é uma angústia insuportável.

O António tem aprendido a viver com esta doença. Mas
a sua expressão facial demonstra bem a sua revolta. O seu
olhar resignado e o desânimo são sinais de quem já não tem
alegria de viver. Custa aceitar o ter que se levantar três e
quatro vezes por noite para tentar vazar a bexiga ... mas que
apenas algumas gotas consegue extrair. Volta para a cama
mas não consegue dormir. Pensa o pior. Dá mil e uma volta
no leito. A sua mente prega-lhe partidas. É invadido por
pensamentos negativos: “Será que a minha próstata já está
cancerosa?” Criando no seu cérebro o pior cenário.

Em Portugal, o cancro da próstata é a segunda causa de
morte, e tudo, segundo as estatísticas, porque não se fazem
detecções precoces, que são fundamentais para evitar os
efeitos mais dramáticos. A analise aos níveis de PSA (da
proteína antígeno prostático específico) e o toque rectal são
exames que podem salvar vidas e que permitem aos
urologistas detectar o tumor numa fase inicial, em que a
doença é totalmente curável na maior parte dos casos. Os
urologistas aconselham que a partir dos 50 anos (40 para
quem tem casos de cancro na família), todos os homens
devem ou deveriam submeter-se a estes exames. Mesmo
quando não existem quaisquer sintomas, uma simples
analise ao sangue permite fazer a contagem da PSA que,
acima de determinados níveis, pode indicar a presença de
um cancro. Neste caso, os resultados da analise são
confirmados por ecografia rectal e biópsia.

Hoje, o António, devora todo o tipo de literatura para estar
devidamente informado sobre o problema da próstata.
Informação que não existia quando ele tinha os seus 48
anos. Toma, religiosamente o medicamento e duas vezes
por ano faz a analise ao sangue (PSA). As idas durante a
noite à casa de bainho diminuíram. Mas, uma noite, por
razões que ele próprio desconhece, voltaram os sintomas:
a necessidade de urinar e não poder - e a sensação de ter a
bexiga cheia. Foi transportado para a urgência onde foi
preciso introduzir na uretra  uma sonda (cateter) para
esvaziar a bexiga.

Feitas novas analises revelaram um aumento significativo
dos níveis da PSA aumentando as suspeitas de um possível
tumor. Felizmente, para o António, tratava-se apenas de
uma hipertrofia benigna. O seu urologista receitou-lhe um
novo medicamento que está a ter resultados positivos. E
aconselhou-o:

“Tenha cuidado com a alimentação; evite o consumo de
álcool, café e sal em excesso. Não esteja demasiado tempo
sentado; não use calças demasiado apertadas. Alguns
nutricionistas recomendam a ingestão de pevides e de
tomate para o fortalecimento da próstata. Evite estar
demasiado tempo sem ir à casa de banho. E beba bastante
água”.

Orçamento de Harper
adoptado por unanimidade

O primeiro orçamento do governo Stephen Harper foi
adoptado em terceira leitura, sem oposição nenhuma. Os
liberais e os neodemocratas que votaram contra em segunda
leitura deviam no entanto ter feito o mesmo em terceira leitura.
Mas no momento em que devia comprometer-se o último de-
bate sobre o orçamento, ninguém se levantou. Quando o
presidente da Câmara propôs a sua adopção, uma vez mais,
ninguém se manifestou. Na confusão que se seguiu, também
não houve voto. Foi nesse momento que o analista liberal em
matéria de Finanças, John McCallum, apercebeu-se do seu
erro, mas estava demasiadamente atrasado. O ministro das
Finanças, Jim Flaherty, aproveitou do erro para agradecer o
deputado por ter apoiado o orçamento. O chefe do Bloco
Quebequense não está convencido que se trata de um erro.
Ele interroga-se sobre a possibilidade dos dois partidos terem
tido medo que o seu partido mudasse de ideia e votasse
também contra o orçamento. Uma decisão que teria provocado
a queda do governo.

Sociedade de Transportes
de Montreal sobre vigilância

Radio-Canada aprendeu que a Sociedade de Transporte de
Montreal (STM) está actualmente a instalar uma vasta rede de
câmaras de vigilância, a fim de assegurar as suas instalações
e combater o vandalismo. Um novo centro de controlo das
imagens será igualmente construído. No total, algumas 1200
câmaras serão instaladas nas estações do metro assim como
nos túneis, explicou Carl Desrosiers, director executivo da
rede do metro da STM. A STM também instalou câmaras nuns
cinquenta autocarros. Um sistema de localização por satélites
(GPS) foi instaurado nos autocarros e está actualmente em
experimentação. O custo total da operação é avaliado a 20
milhões de dólares. Actualmente, há mais de 800 000
deslocações diárias no metro, e o crescimento da clientela
aumenta de ano em ano.

Mais câmaras de
segurança no centro da cidade

A polícia de Montreal fará em breve o uso crescente do
sistema de vídeo-vigilância, no centro da cidade, aumentando
sensivelmente o número de câmaras. A partir do 1 Julho, o
bairro Ville-Marie acrescentará o número de câmaras já
instaladas, desde 2004, na rua St-Denis, e o seu período de
observação aumentará, enquanto o bairro vizinho, o Plateau
Mont-Royal, instalará câmaras no boulevard St-Laurent. O ano
passado, a Comissão de acesso à informação do Quebeque
escrevia que não estava convencida que estas câmaras
permitissem uma redução das actividades dos traficantes de
droga e tinham medo que fosse uma infracção à vida privada
das pessoas, sobretudo dos residentes. O bairro Plateau Mont-
Royal afirma que o seu projecto oferece uma garantia
necessária em matéria de respeito à vida privada.

Será necessário compor os dez
números para telefonemas

É necessário começar a preparar-se, porque a partir do 17
de Junho, será necessário compor o indicativo regional além
do número de telefone em vários lugares no Quebeque. Todos
os números de telefone contarão por conseguinte dez
números. Com a multiplicação dos telemóveis, faltaram  em
breve números para os assinantes. A composição de 10

números permite a criação de milhões de novos números.
Será obrigatória para todas as chamadas na zona do 514, do 450
e do 819. O sítio “dixchiffres.ca” ajuda a preparar-se. Ensinam-
se nomeadamente que uma mensagem informará os consu-
midores de compor o indicativo regional. Vale melhor preparar-
se a partir de agora, sobretudo para chamadas pré-pro-
gramadas: para as telecópias e os sistemas de alarme, por
exemplo. As companhias de telefone sabem bem que os
Quebequenses habituar-se-ão aos dez números. Os utiliza-
dores de Toronto e de Vancouver fizeram-no há alguns anos
já. Para responder à forte necessidade de números de
telefone, acrescentar-se-a também um novo indicativo re-
gional na ilha de Montreal em 2007: o 438.
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Os nossos Parabéns

Parabéns aos noivos Danny Cabral e Ivete Pereira

Mensagem para o Dia dos Açores

A Casa dos Açores do Quebeque está a comemorar o Dia
dos Açores. Trata-se de uma data cujo significado vai para além
da sua comemoração no Arquipélago, pois ele significa, em
qualquer ponto do globo, a afirmação da identidade dos
açorianos, da sua filosofia de vida e da sua unidade, tal como se
lê na base e justificação da autonomia política que nos foi
reconhecida e que orgulhosamente exercitamos.

O Dia dos Açores foi instituído pelo Parlamento Açoriano
em 1980, pelo seu Decreto Regional n.º 13/80, de 21 de
Agosto, e destinou-se a comemorar a açorianidade e a
autonomia dentro e fora das fronteiras da nossa Região
Autónoma. É a maior celebração religiosa e cívica dos Açores.

Por isso, na qualidade de Deputado Regional, venho
congratular-me com estas comemorações que servirão para
reforçar o espírito açoreano, de quantos na diáspora mantêm
os laços do coração e da mente ligados a esta pequena porção
de terra plantada no meio do mar imenso que nos circunda.

É com muita satisfação que me associo a essas come-
morações, pois só a unidade e a coesão da Comunidade
Açoriana, congregada à volta da Casa dos Açores do Quebe-
que, poderá contribuir para consolidar o reconhecimento
social e politico dos açorianos radicados nessa Província
Canadiana, por parte das autoridades locais.

O prestígio da Casa dos Açores é uma garantia da repre-
sentatividade crescente que cabe por direito à nossa diáspora
espalhada no Quebeque. Por isso, estas comemorações são
determinantes, não apenas para preservar a nossa cultura, mas
também os laços e as raízes familiares. Um povo que não
valoriza e cultiva as suas raízes, é um povo sem futuro.

Parabéns, pois à Casa dos Açores e aos seus dirigentes, na
pessoa do seu Presidente, Senhor Damião Sousa, por mais
este contributo de reforço dos laços que vos ligam aos Açores.
Podem contar com o meu modesto contributo, como voz de
um emigrante que fui, no Parlamento Açoriano.

Açores, Maio de 2006
O Deputado Regional

António Pedro Rebelo Costa

Levantai hoje de novo o
esplendor de Portugal…

Texto de Natércia Rodrigues e fotos de José Rodrigues

As celebrações do Dia 10 de Junho, Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades, tiveram ínicio no dia 4 de Junho
pelas 10H30 da manhã, no Parque de Portugal. Içar de
bandeiras, hinos português e canadiano foram tocados pela
Filarmónica Portuguesa de Montreal.

Dia 5 de Junho, houve uma conferência Sobre a Mulher
Migrante, na Universidade do Quebeque em Montreal cuja
entrada foi livre. Convidadas de honra para esta conferência
foram: Dra. Manuela Aguiar, Prof. Dra. Beatriz Rocha
Trindade, Prof. Dra. Rita Gomes e Prof. Dra. Graça Guedes,
vindas de Portugal e o Padre José Vieira Arruda, da Missão de
Nossa Senhora de Fátima de Chomedey, Laval. Entre as 19
e as 21 horas, falaram sobre Retrato da Mulher Luso-Descen-
dente. Este evento foi organizado pelos Jovens do Carrefour-
Lusophone e a Associação dos Estudantes Lusófonos da
U.Q.A.M.

Na terça-feira, dia 6 de Junho, das 19h30 às 21h30, na
Biblioteca de Mile-End, houve um sarau de Poesia e Fado com
guitarradas portuguesas, poetas portugueses e Quebe-
quenses e que foi organizado pelo Centro D’Acção Sócio -
Comunitário de Montreal.

Quarta-feira, dia 7 de Junho, pelas 19h00, prosseguiu-se ao
lançamento do Livro Infantil de Inês Cardoso. Nessa mesma
noite, foi a inauguração da Exposição de trajos de folclore
português, fotos e artefactos relacionados com a cultura e

folclore português. Houve depois, às 21h, na Universidade do
Quebeque em Montreal, um filme “Cinco Dias, Cinco Noites”,
organizado pela Associação dos estudantes Lusófonos da
UQAM e com a participação do Consulado Geral de Portugal
em Montreal.

A exposição de pinturas dos alunos e trajes de folclore
português estiveram patentes ao público durante alguns dias.
Houve uma conferência sobre as problemáticas do Regresso
a Portugal, organizada pelo Centro D’Acção Sócio Comunitário
de Montreal. Seguiu-se com um filme “A Passagem da Noite”,
na UQAM.

Sexta-feira, dia 9 de Junho, dia bastante chuvoso, fresco, e
malparecido, mas que, mesmo assim, convenceu as pessoas

a saírem de casa e a deslocarem-se até ao salão da igreja de
Santa Cruz para festejarem o Dia de Portugal. Pelo palco,
sempre em movimento, passaram nos últimos dois dias de
festa vários cantores, tocadores e dançarinos.

Houve música , muita música. O grupo folclórico Campinos
do Ribatejo e o grupo folclórico do Quebeque, Virons-La,
actuaram “lindissimamente” bem. Luis Duarte, Cristina
Rodrigues e o guitarrista Antonio Moniz ofereceram ao público
várias canções e Duarte Froias, que com o sentimentalismo
que lhe é reconhecido, também cantou algumas românticas e
outras mais alegres.

A chuva tinha vindo para nos acompanhar durante as
festividades. No Dia de Portugal, as actividades que teriam
lugar no sábado, tais como Caça às nossas Raízes, folclore, e
outras ao ar livre, foram anuladas.

Houve missa em Memória dos Ex-Combatentes e após
esta, no salão da cave, começaram então as cerimónias oficiais
do Dia de Portugal, Dia de Camões e das Comunidades. José
Gil cantou o hino de Portugal e seguiu-se um Porto de Honra.
Houve uma alocução sobre a Lusofonia pelo Prof. Luís Aguilar.
Germano Rocha também marcou presença neste Dia de
Portugal. Dinis Paiva cantou e disse muitas anedotas, mas com
a Carla Oliveira, fizeram as apresentações das duas noites.

O folclore é sempre algo que mexe com as raízes do Povo
Português. E se esse folclore der uma nota do que se passa
pelas diferentes regiões, então ele é ao mesmo tempo lição de
geografia e história.

Praias de Portugal e Tamar da Nazaré, que se deslocaram de
Toronto, foram os grupos de folclore convidados a participar
no Dia de Portugal em Montreal.

São, uma grande profissional apresentou uma série de
canções como só ela o sabe fazer.

Os jovens também organizaram um serão na Discoteca Liv-
ing, e que para uma primeira vez, tiveram muito êxito.

A Comissão do Dia de Portugal agradece a todos os
patrocinadores, a todos os que de uma maneira ou de outra
contribuíram para que tudo se tenha desenrolado tão bem, e
deixo aqui um desafio: O Povo unido jamais será vencido.
Melhor dizendo: fala-se tanto de problemas na comunidade, na
separação das associações e clubes, que quando é altura de
darmos as mãos e trabalharmos, ninguém aparece, etc. etc.,
mas afinal, fomos 14 associações a trabalhar em conjunto e
embora cansados, estamos contentes, pois tudo correu bem.

Eu, como membro desta comissão, saliento aqui o empenho
e esforço de todos os meus colegas, mas permitam-me
salientar sem ofensa para os outros, o trabalho de Conceição
Rosário, Presidente desta Comissão, de Francisco Salvador,
secretário desta mesma comissão e de Sylvio Martins que
teve um trabalho enorme para finalizar o Caderno do Dia de
Portugal.

A semana passada, foi uma semana com valor próprio, foi
altura de grande união comunitária, não só para nós aqui em
Montreal, mas para todos os portugueses espalhados pelo
mundo, afirmando a vitalidade de um pequeno povo portador
de uma história rica que importa manter viva como incentivo
e afirmação de uma capacidade que não está perdida.
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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: Valete de Copas, que significa Lealdade,
Reflexão.
Amor: Escute com atenção o seu coração, pois dar-lhe-á as
respostas que tanto anseia.

Saúde: Tendência para sentir fortes dores de cabeça.
Dinheiro: Esteja atento à forma como gere as suas finanças, pois poderá
sair prejudicado se não redobrar a atenção nos gastos.
Número da Sorte: 47 Números da Semana:  10, 4, 5, 45, 2, 6

Carta da Semana:  4 de Espadas, que significa Inquietação,
agitação.
Amor: Deixe de ser infantil e aprenda a pedir desculpas. Não
magoe desnecessariamente o seu par.

Saúde: Deixará transparecer algumas fragilidades. Consulte um médico.
Dinheiro: Aja de forma prudente no âmbito profissional, não interfira em
campos que não são da sua competência.
Número da Sorte: 54 Números da Semana: 3, 36, 6, 9, 8, 5

Carta da Semana: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Excelente momento para reavivar amizades do passado.
Saúde: Esteja tranquilo, não se prevêem dificuldades neste sentido.
Dinheiro: A sua dinâmica fará com que seja escolhido para
liderar um trabalho realizado em equipa no seu emprego.

Número da Sorte: 71 Números da Semana: 2, 4, 1, 15, 14, 18

Carta da Semana:  O Julgamento, que significa Novo Ciclo
de Vida.
Amor: Seja mais tolerante com os seus filhos.
Saúde : Cuidado com o excesso de álcool. Procure agir com

moderação.
Dinheiro: Evite prender-se a sentimentalismos. Faça o que tem a fazer
para conseguir ser bem sucedido no campo profissional.
Número da Sorte: 20 Números da Semana: 10, 20, 3, 9, 41, 44

Carta da Semana:  4 de Paus, que significa Ocasião
Inesperada, Amizade.
Amor: Evite ser exigente. O seu par também tem direito a dizer
aquilo que pensa.
Saúde : Tendência para hemorragias.

Dinheiro: Esta semana pode gastar mais do que aquilo que tinha planeado.
Número da Sorte: 26 Números da Semana: 6, 9, 7, 40, 30, 20

Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força,
Coragem e Justiça.
Amor : A sua vida sentimental encontra-se um pouco
conturbada. Aposte no diálogo e poderá ser bem sucedido.

Saúde: Sentir-se-á cansado e desmotivado. Não se deixe abater, reaja!
Dinheiro: Faça um esforço para respeitar as directrizes dadas pelos seus
superiores hierárquicos.
Número da Sorte: 36 Números da Semana: 22, 5, 41, 14, 12, 21

Carta da Semana: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor : Seja cuidadoso, não se deixe enganar por falsas
aparências. Aprenda a conhecer aqueles que estão a seu lado.
Saúde: É possível que se sinta um pouco mais cansado que o habitual.
Dinheiro: Concentre-se no seu trabalho e não dê importância

aos mexericos dos seus colegas.
Número da Sorte: 40 Números da Semana:  9, 6, 3, 2, 25, 45

Carta da Semana:  7 de Paus, que significa Discussão,
Negociação Difícil.
Amor: O seu amor pode ressentir-se da sua falta de atenção.
Demonstre aquilo que sente.

Saúde: A tendência é para a desidratação, por isso redobre o consumo
de água e sumos naturais.
Dinheiro: Durante esta semana terá todas as condições para ascender
na sua carreira. Aproveite bem esta oportunidade.
Número da Sorte: 29 Números da Semana: 2, 25, 14, 17, 18, 19

Carta da Semana:  Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado.  Amor: Evite fazer sacrifícios por quem
não merece. Aposte na sua felicidade. Saúde: Possíveis
dores nas articulações. Dinheiro : Esteja consciente dos

riscos que corre ao confiar num colega pouco escrupuloso.
Número da Sorte: 62 Números da Semana: 6, 45, 40, 20, 30, 4

Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: A sua aparência desligada pode amedrontar a sua cara-
metade. Seja mais afectuoso.
Saúde: Durante esta semana poderá sentir-se um pouco

instável. Procure acalmar o seu sistema nervoso.
Dinheiro: Evite que uma dívida antiga se arraste. Cumpra com os seus compromissos.
Número da Sorte: 18 Números da Semana: 1, 5, 45, 4, 7, 6

Carta da Semana:  A Estrela, que significa Protecção, Luz.
Amor: Surpreenda o seu par. Não permita que a rotina se instale.
Saúde: O seu organismo poderá estar um pouco mais frágil que o
normal. Defenda-o adoptando uma alimentação saudável e equilibrada.

Dinheiro: Mostre-se disponível perante as exigências da sua entidade
patronal. A sua humildade vai ser reconhecida.
Número da Sorte: 17 Números da Semana: 5, 6, 16, 14, 15, 40

Carta da Semana: Valete de Paus, que significa
Amigo, Notícias Inesperadas.
Amor : Durante esta semana o ambiente familiar será um
pouco instável. Evite as discussões.

Saúde: Consulte o seu oftalmologista. Não deixe arrastar um problema de visão.
Dinheiro: Período muito protegido. Aposte no investimento.
Número da Sorte: 33 Números da Semana: 20, 10, 3, 6, 45, 44

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.

Astérix e os Vikings

É o acontecimento! A pequena vila gaulesa acolhe o
irreverente Atrevidix, sobrinho do chefe, e Astérix e
Obélix são encarregues de fazer dele um homem de
verdade. Debaixo do seu olhar arrogante, este adolescen-
te medricas vindo de Lutécia, vai ter um treino de choque,
mas que não irá servir de muito...

Entretanto, os Vikings desembarcam na Gália, deci-
didos a encontrar um “campeão do medo” que será capaz,
como prometido pelo seu mago, de aprender a voar já que
“o pavor tomará conta de todos”...

Tudo se complica quando Atrevidix é capturado pelos
Vikings. A catástrofe!

Astérix e Obélix terão que fazer tudo para o recuperar.
Enquanto partem à sua procura até ao Grande Norte, o
jovem protegido embarca contra a sua vontade numa
infame conspiração, descobrindo “à força” a bela e
intrépida Abba e que o amor faz por vezes o mesmo
efeito de um murro certeiro... o chamado choque de
culturas!

Os nossos Parabéns

Por que é que temos umbigo?
- Quando o bebé ainda está a

crescer na barriga da mãe é
alimentado por uma espé-cie de
tubo mole chamado “cordão um-
bilical”, que lhe leva a “comida”
directamente para o estômago.

Assim que o bebé nasce já não
precisa desse cordão, porque
passa a ser ali-mentado com o
leite que a mãe lhe dá.

Claro que, como não faz mais falta, não íamos andar aí com
um “tubo” na barriga, por isso, ao nascer, o cordão é cortado
e a pontinha acaba por secar e cair uns dias depois. Mas não te
assustes: cortar o cordão não dói!

O cordão umbilical deixa
uma cicatriz, ou seja, uma
marca de que lá esteve.

Apesar dos umbigos serem
diferentes uns dos outros,
como as pessoas são, todos
os mamíferos os têm. É o
nosso botãozinho no meio da
barriga!

O baptizado do Jonathan

Texto de Natércia Rodrigues e
foto de José Rodrigues

Eventualidades…

Há dias, disse que Henrique Laranjo, proprietário do Chez
les Portugais, não deixa escapar as ocasiões que se lhe
apresentam para oferecer aos clientes e amigos espectáculos
com grande sensibilidade artística.

E assim foi, domingo à noite. Na cave da Igreja Santa Cruz,
vivia-se a parte profana, o convívio das festas do Senhor Santo
Cristo. Boa musica para se dançar, tocada pelo excelente
conjunto Pre-Ex, mas Maria dos Anjos que se deslocou de
Kingston, não teve a mesma sorte. Embora com um bonito e
variado reportório musical, voz forte e firme, as pessoas nem
se dignaram fazer um pouco de silencio para ouvir Maria dos
Anjos.

Embora Chez les Portugais não tives-se a sala cheia, mas os
presentes apreciaram o talento desta assim como de Duarte
Froias e José Carlos Froias, ambos do DJ Xmen.

O espectáculo foi óptimo. Houve também a presença de
Daniel Carvalho, embora não tenha cantado, mas marcou
presença.

Sem discursos e duma forma subtil, Henrique Laranjo
através destes serões transmite-nos a cultura, a arte, o humor
e a sensibilidade do povo português que somos.
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Pensamento da semana
O dinheiro pode comprar uma cama, mas não o sono;
livros, mas não a inteligência;
alimentos, mas não o apetite;
uma casa, mas não um lar;
medicamentos, mas não a saúde;
luxos, mas não a cultura;
divertimentos, mas não a felicidade;
um passaporte para qualquer lugar, mas não para o Paraíso.
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Em Laval, exuberante Império da Trindade

Os festejos “salvaram-se” no domingo
Texto e fotos de António Vallacorba

Rui A. Pereira, do Banco Totta
Esteve de visita à comunidade

Texto de António Vallacorba e foto de Sylvio Martins

O gerente do balcão do Banco Totta, de Ponta Delgada, Ilha
de S. Miguel, Rui Alexandre Pereira, honrou-nos recen-
temente com a sua visita a esta cidade.

Durante uma semana, esteve à disposição dos presentes
clientes do escritório de representação daquela instituição
bancária em Montreal, gerido pelo nosso comum amigo, Rui
António, e de todas as demais pessoas que não o sendo,
contudo ali procuraram aquele bancário e nosso conterrâneo,
quer por razões amistosas ou por outras meramente dos seus
interesses pessoais.

Desde há muito que o nosso comum amigo Rui António tem
pretendido trazer a Montreal um alto funcionário daquela
sucursal micaelense, reconhecendo que o justificava a grande
presença de açorianos em geral e de micaelenses em particular
na nossa comunidade, certamente com interesses específicos
e que o Banco Totta mais facilmente os pode ajudar a resolver.

Evidentemente que o Rui Pereira, natural da freguesia de S.
José e cidade de Ponta Delgada, donde somos oriundos
igualmente, podia, durante o breve mas muito agradável
encontro que com ele mantivemos, ter puxado a sardinha à
sua brasa, se nos é permitido o aforismo, e pôr-se a falar dos
inúmeros serviços que o Totta tem à disposição dos nossos
imigrantes – tais como o Crédito de Habitação Super Tranquilo,
as vantagens especiais para descendentes directos desses
imigrantes; os fundos de investimento geridos por espe-
cialistas do Santander Gestão de Activos, com elevada
experiência e sucesso reconhecido nesse campo, trans-
ferência de fundos, etc.

Em vez, o nosso amigo Pereira, como bom professional que
é, e reconhecendo a grande competitividade do mercado,
enveredou por um diálogo pouco comum em circunstâncias
semelhantes para caracterizar as qualidades que se reco-
nhecem e identificam claramente o Banco Totta de entre os
demais - especificamente, o bom atendimento, aspectos de
ética professional e o elevado grau de experiência dos seus
funcionários.

Aliás, tudo em concordância com os excelentes serviços que
o escritório do Banco Totta em Montreal, sob a gerência do Rui
António e uma unidade do Grupo Santander, tem vindo a
prestar ao longo dos seus 10 anos na nossa comunidade.

Laval. Os festejos locais do fim-de-
semana transacto em louvor da ter-
ceira pessoa da Santíssima Trindade
foram uma eloquente afirmação de
açorianidade e comovente momento
de encontro, enquanto constituindo
também uma das mais expressivas
manifestações públicas da nossa

lusitanidade praticamente enquadradas no encerramento do
Dia de Portugal.

  Eusébio e Maria Fontes foram
os distintos mordomos destes
festejos, primeiramente insti-
tuídos em Portugal pela Rainha
Santa Isabel e levados depois para
os Açores, aquando do seu povoa-
mento, pelos Franciscanos no séc.
XIV.

Graças a Deus, houve um do-
mingo à altura das circunstâncias e
que começou com o tradicional bodo de leite, para dar lugar
mais tarde à organização do cortejo das coroas, cerca de uma
vintena e acompanhado pelas bandas Filarmónica Portuguesa

de Montreal e Filarmónica do D. Espírito Santo de Laval.
Honrando os mordomos, a Rainha da Festa, Andrea Acris-

si, ladeada pelo Príncipe, Justin Fontes, que foi a coroar mais
tarde durante a celebração eucarística, o dr. Carlos Oliveira,
Cônsul-Geral de Portugal, e esposa; Francisco Salvador,
conselheiro das Comunidades Portuguesas; Raymonde
Folco, deputada federal por Laval-Oeste; Serge Fafard, Comis-
sário escolar local, e Alexandre Duplessis, em representação

do presidente da Câmara Municipal de Laval, Gilles Vaillan-
court, constituíram algumas das entidades políticas e civis
incorporadas neste mui vistoso cortejo e, quiçá, o mais longo
de sempre.

Outrossim, registo também
para as presenças de muitas
irmandades, Comissões de
Festas, grupos afectos a esta
Missão, representações asso-
ciativas, a alegria e o encanto da
promissora criançada – tudo,
todos numa alvorada festiva e
devocional de um povo que,
pelas ruas do trajecto e não só,
continuou a dar lições de solida-
riedade ao Mundo.

Era uma hora da tarde quan-
do o regresso se verificou, assi-
nalando-se de seguida a cele-
bração eucarística. Uma eucaristia, aliás, muito nobre e assaz
participada, celebrada pelo padre José V. Arruda e acom-
panhada pelo grupo coral desta Missão, sob a gerência de
Lurdes Andrade.

As eucaristias festivas e as homílias do padre Arruda
revestem-se sempre de uma simbologia muito rica em
ecumenismo e história, para além do seu apelo à solidariedade,

justiça e igualdade e, sobretudo,
na valorização de todo o ser
humano, pormenores, aliás, que
se coadunam perfeitamente e
dão sentido a esta devoção ao
Espírito Santo.

Uma curiosidade desta mis-
sa, foi o uso de uma taça e uma
tijela quase centenárias, em
louça da Lagoa, do tempo dos
avós do padre Arruda, e que fo-
ram usadas para as hóstias sa-
gradas e o vinho.

Mais uma vez, os “impérios” -
casinhas tradicionais de cada
ilha açoriana, Madeira e Alen-
quer – constituíram, no domingo, a grande atracção festiva,
cada qual com os seus símbolos do Espírito Santo, os sabores

e os cheiros daquelas regiões, numa graciosidade de pessoas
geralmente oriundas das nossas Regiões Autónomas. Foi,
aliás, um muito agradável com-
plemento à distribuição da
refeição da partilha, servida no
Salão Comunitário, com sopas
do Espírito Santo, carne, vinho,
sumos e massa sovada.

Uma tarde e serão maravi-
lhosos fizeram esquecer o
mau tempo dos dias anterio-
res, para dar lugar a um ameno
arraial, animado por folclore,
concerto pela Filarmónica do
D. Espírito Santo de Laval,
arrematações, etc., e, no inte-
rior, baile para os mais jovens e
os menos assim, ao cheiro das saborosas malas-sadas, serviço
de bazar e de bar.

Na parte do entretenimento, foi este preenchido por José
Nazaro, vindo dos Estados Unidos, Grupo Folclórico Estrelas
do Oceano, a discoteca “Entre-Nous” (Márinho Silva) e a
Orquestra Tropical.

Os festejos, que se haviam iniciado na sexta-feira, foram
altamente prejudicados nesse dia e no sábado devido à chuva,
daí que não tivesse havido outra alternativa do que concentrar
as respectivas actividades no salão comunitário.

Parabéns aos mordomos e à Missão de Nossa Senhora de
Fátima de Laval.

Angelo e Clarissa Borges são os mordomos para 2007.
Este bonito ciclo festivo do Divino Espírito Santo vai ter

continuidade em Anjou, nos dias 17 e 18 do corrente. Tel.: (514) 849-9966  4242,Boul. St-Laurent, suite 204
Montreal, Qué., H2W 1Z3

  CLÍNICA DE OPTOMETRIA  LUSO

Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista  -  Óculos - Lentes de contacto
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CÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLARCÂMBIO  DO  DÓLAR
CANADIANOCANADIANOCANADIANOCANADIANOCANADIANO

EM  6 DE JUNHO DE 2006
1 E U R O = 1 . 3 9 4 61 E U R O = 1 . 3 9 4 61 E U R O = 1 . 3 9 4 61 E U R O = 1 . 3 9 4 61 E U R O = 1 . 3 9 4 6

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

Consulado Geral
de Portugal

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

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.287.3370

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

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.704.0006
514.593.9950
514.525.9575
514.271.0943
514.655.4689

IGREJAS

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

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

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

514.842.6822
514.896.3100

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

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

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

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

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

514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

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

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

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

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

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

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

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

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

MÓVEIS
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

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

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

...

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

       514.946.1988

†

Cantinho da Poesia
SANTO ANTÓNIO

Santo António de Lisboa
Tem honras de padroeiro
E a tradição lhe conferiu

Ser Santo casamenteiro...
No seu nome de baptismo

Era Fernando Bulhões
Na fé, o nome de António
O Santo das multidões...

Nasceu na velha Lisboa,
Passou a vida a pregar

E ficou dos portugueses
O Santo mais popular...

Pregou pelo mundo inteiro
Fez do mundo a sua igreja

Só por ter morrido em Pádua
Querem que Ele de lá seja !...

Mas Santo António é bem nosso
Muito embora peregrino
Padroeiro de Lisboa...
É português genuíno.

Seu dia treze de Junho
É sempre um dia invulgar

Que leva por tradição
Muitas noivas ao altar...

Por isso essas donzelas
Devotas de Santo António

Realizam neste dia
Seu sagrado matrimónio

E a noite de Santo António
De tradições seculares

Culmina por toda a parte
Com as marchas populares!…

Euclides Cavaco

DE QUE É CAPAZ O AMOR!
Sete anos de labor!... E tão pequenos

O amor lhos sofismou, que, poucos dias,
Seus olhos os contaram; tão amenos

Que sacrifício tal o comprazia!

Labão, pai de Raquel, não tinha ao menos
Uma ternura d’alma, a simpatia

Devida a esse amor; e assaz sereno
Quebrou o enlevo em que Jacob vivia!

Ao fim do tempo, em vez da prometida,
Que o moço amava mais que à própria vida,
Deu-lhe a mais velha, após maldoso engano.

E para que el’ tivesse a pretendida,
Mais sete anos serviu logo em seguida.

Prodígio belo dum amor humano! (*)

J.J. Marques da Silva
(*)- Génesis 29:9-35:
Luís Vaz de Camões conheceu, da Bíblia, o caso de Raquel e sua irmã Léia,
e escreveu o precioso Soneto que por certo o leitor conhece. A semelhança
deste meu, não oferece comparação, mas apreço, em complemento, ao
nosso vate. M.S.

SAUDADES DE MEU PAI
Recordo-me óh pai querido
Quando era ainda criança
Nunca mais foi esquecido

Os meus sonhos de infância.

Um dia pegaste-me ao colo
No teu rosto havia luz
Na tua alma havia sol

E me falaste de Jesus.

Eu via como tu oravas
De joelhos tanto tempo

De manhã e à noite passavas
Com Deus no pensamento.

Oravas pela família
Que trazias no coração

E pedias ao Senhor !
Que nunca faltasse pão.

E Deus sempre te ouvia
Como uma gota de orvalho

Também nunca te esquecias
De pedir a Deus trabalho.

Trabalhaste até ao fim
Tua vida perto a morrer

E disseste para mim
Justo! nunca há-de parecer.

Eu vi-te fechar os olhos
Estavas em paz; em amor
Porque muito te alegravas
Em Deus Nosso Senhor !

A tua maior riqueza
Trago sempre na lembrança

Amai a Deus com firmeza
Foi a tua maior herança.

Quero agora vos falar
A vós pais de todo o mundo
Que aos vossos filhos amai
Com esse mais profundo.

Alegria, paciência e calma
Evita qualquer sarilho

Pai !... amai de coração e alma
Lembra-te que já foste filho.

Maria da Luz

Klaus S. Schaper
1990 - 2006

Faleceu em Montreal, no dia 10 de Junho de 2006,
o jovem Klaus S. Schaper, com a idade de 15 anos.
Deixa na dor seus pais, Moisés Schaper e Cassia
Colen Sedlmayer; sua irmã Barbara; seus avós
paternos, Sebastião e Nilza Schaper; seu avô
materno, Lauro Francisco; seus tios e tias, assim
como outros familiares e amigos, sem esquecer
seus colegas do Colégio Laval.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire GRUPO YVES LÉGARÉ inc.
1350, Autoroute 13, Laval
Victor Marques
Tel. (514) 595-1500
O velório do defunto realiza-se hoje, quarta-feira 14 de Junho, das 14h às
17h, e das 19h às 22h. O funeral terá lugar amanhã, 15 de Junho, após missa
de corpo presente, pelas 10h00, na Igreja Nossa Senhora de Fátima de Laval.
A sepultura terá lugar numa data ulterior.
A família enlutada, na impossibilidade de o fazer pessoalmente, vem por este
meio agradecer a todos os que com a sua presença, palavras e outros gestos
de amizade, os reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua vida.
A todos o nosso sincero obrigado e Bem-Hajam.

† 1 Year Anniversary
Guilhermeana Picado

18-05-1935   –   19-06-2005
June 19 will be exactly one year since you left. No words and no amount
of tears could adequately express the sadness and grief of your loss.

Life is not the same anymore; you will forever be in our hearts. Thank you
Meana for the memories you gave to our daughters. Sadly missed by your
son Joe, Jackie, Jenny & Meghan.
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e

para enquadramento de
portas de metal.

700 boul. Industrial
BLAINVILLE

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

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

(514) 820-5247

EMPREGOS

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

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

boul. St-Laurent.

Pessoal para trabalhar nos jardins.
Com ou sem experiência.

(514) 995-9745

Procuramos pessoal para
paisagismo, colocação de « pavé-
uni » e muros, e também para asfalto.

Com experiência.
(514) 321-5741

À la recherche de
représentants(es)!

Établie au Québec, depuis
1964, les Fonds Universitas

recherchent des
représentants pour

développer le marché des
différentes communautés

ethniques de Montréal.
Excellente rémunération,
formation fournie, voiture

requise.
Sophie

514-913-5206

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

 (514) 323-2527

VENDE-SEALUGA-SE
Vendo lote no Pinhal novo, Lisboa,
com 500 m2.

Contactar Maria
1-905-593-1493

a partir das 18h30

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

URGENTE
Procuramos duas (2)

pessoas para desossar
carnes.

(514) 718-3975

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

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

Procura-se pessoa para escritório de
seguros, com um (1) ano de

experiência. Escritório situado na rua
Pie-IX/Rosemont. Falar Francês e Inglês.

Contactar Sr. Riccardi
(514) 881-2100

Apartamento 5 1/2 com
estacionamento. Rua De Lorimier com
Jean-Talon.

(514) 729-6602

EM VILLERAY, 3 1/2 no rés-do-chão
feito a novo, com quintal, aquecimento
eléctrico.

(514) 279-9444
ou (514) 952-1452

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

(514) 995-1444

VÁRIA
Reencontre o seu peso ideal! Temos
a solução moderna para reencontrar
a sua silhueta. Consulta gratuita (valor
de $60). Marque a sua consulta desde
já: Sophie

1-866-771-8586
www.mega-nutrition.com

CURSO

Mais uma vitória magra…
Kevin Antunes

O Impact alcançou domingo a sua quarta vitória na Primeira
Divisão da USL ao bater os impotentes Lynx de Toronto por
uma bola a zero. Valeu o golo de Zé Roberto aos 81 minutos
após um cruzamento perfeito de António Ribeiro para bater a
equipa de Toronto que ainda não ganhou qualquer jogo no
campeonato e soma um único ponto na tabela classificativa. De
sublinhar que apesar do Lynx ter perdido contra o Impact,
jogou o seu melhor jogo do campeonato, não se mostrando
inferior a qualquer outra equipa da competição.

António Ribeiro está a fazer o seu melhor campeonato de
sempre e já lidera o Impact em pontos. Sendo assim, Ribeiro
soma um golo e três passes, o que lhe totaliza 5 pontos (um
golo vale dois pontos) e já foi nomeado para a equipa da semana
da USL duas vezes, e esta semana, tem boas probabilidades
de ser escolhido outra vez. Segundo uma sondagem feita pelo
site oficial do clube, Ribeiro tem sido o segundo melhor
jogador do Impact de Montreal, depois do gigante guarda-
redes, Greg Sutton, que já soma cinco jogos em branco numa
possibilidade de seis. Hoje  no Complexo Desportivo Claude-
Robillard o Impact vs Silverbacks de Atlanta às 19h00.

Desporto

Compagnie dynamique, en pleine expansion,
recherche échantillonneuse avec un minimum de 5 ans

d’expérience dans le “sportswear” pour dame. Bonne
connaissance de la confection de vestons doublés

nécessaire. Doit être capable de s’exprimer en français
ou en anglais.

Veuillez contacter Lucie Maud
au (514) 381-5393 ext. 339.

Growing dynamic company is looking for a sample
make with a minimum of 5 years experience in

women’s sportswear. Good knowledge in sewing lined
jackets is necessary. Must be capable of expressing

him/herself in French or English.
Please contact
Lucie Maud

au (514) 381-5393 ext. 339

Procuramos empregado para
“machine shop” - maquinista par
máquina Lathe. A tempo inteiro. Em
Ville Lasalle.

Telefonar para
(514) 365-5440 ou enviar CV

por fax: (514) 364-1764

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

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

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

Carlos
(514) 231-7583

Procuramos costureira a tempo inteiro
- experiência em máquinas “plain”
para casacos de nylon. Também
procuramos cortador a tempo parcial.
Min. de 10 anos de experiência, para
casacos de nylon.

Contactar Victor
 (514) 273-4218
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Adeptos croatas expulsos da
Alemanha - A polícia croata
revelou e que dez adeptos que
viajaram com destino à Alemanha
para apoiar a sua selecção no
Mundial, foram expulsos daquele
país. A polícia da fronteira alemã
detectou objectos perigosos que
podem ser utilizados para atingir
pessoas.

Tabaco pode colocar Lavol-
pe em maus lençóis - A FIFA
vai voltar a «lembrar» ao técnico
do México, o argentino Ricardo
Lavolpe, que não deverá fumar
no «banco» durante as partidas
do Mundial2006, que está a
decorrer na Alemanha.

Portugal-Irão em recinto co-
berto - A FIFA anunciou  que os
jogos vespertinos agendados
para o estádio Commerzbank
Arena, em Frankfurt, serão
realizados com a cobertura
fechada, o que vai suceder no
próximo sábado, no Portugal-
Irão.

Avançado iraniano em dúvi-
da para Portugal - O avançado
iraniano Ali Daei, com uma lesão
nas costas, está em dúvida para
o jogo com Portugal, agendado
para o próximo sábado.

Sauditas “milionários” en-
tre os que jogam só no seu
país-Há muitos jogadores na
Arábia Saudita, e alguns me-
lhores do que alguns europeus.
Mas não têm propostas suficien-
temente importantes”, explica
Faisal Abdulhadi, secretário da
federação saudita, sobre os
motivos, muitas vezes em metal
sonante, que levam os seus
compatriotas a formar, ao lado
da Itália, a única selecção cujos
elementos actuam apenas no
seu país.

Técnico do Irão disse que
“acabaram os presentes”-
O seleccionador do Irão, o croata
Branko Ivankovic, garantiu que
a equipa “não oferecerá mais
presentes” aos rivais no Mundial,
no qual defronta Portugal sá-
bado, em Frankfurt.  “Demos um
excelente presente ao México
que o aproveitou a 100 por
cento. Se há uma oportunidade,
aproveita-se, especialmente
quando se trata de uma equipa
com os jogadores da qualidade
do México”, disse o técnico ao
analisar a derrota (1-3) frente
aos mexicanos.

Suécia nega desentendi-
mento entre Mellberg e
Ljungberg-A Suécia veio a
terreiro negar terminantemente
as notícias divulgadas  na
imprensa do país dando conta
de um desentendimento entre o
capitão Olof Mellberg e o médio
Freddie Ljungberg no balneário,
após o fim do jogo com Trinidade
e Tobago, que terminou com um
empate sem golos. A imprensa
sueca indicou igualmente que o
seleccionador Lars Lagerback e
o seu assistente, Roland Anders-
son, entraram em desacordo sobre a
altura das substituições no encontro.

Holanda: Van Persie critica
individualismo de Robben-
A Holanda entrou com o pé
direito no Mundial, com uma
vitória sobre a Sérvia e Monte-
negro (1-0), mas a vitória não hou-
ve espaço apenas para elogios.
Robin Van Persie deixou críticas
ao individualismo de Arjen Robben,
autor do único golo do jogo. “Ele
deve pensar também aos
colegas. Às vezes faz as coisas
a pensar nele próprio e não na
equipa. Devemos jogar em
equipa.”, disse Van Persie

Scolari: «Só nos faltam mais 6 jogos»

Técnico desvaloriza
exibição e enaltece vitória

Tal como Figo afirmara minutos antes,
também Scolari, na sala de imprensa de
Colónia, não deu muita importância ao facto
de Portugal não ter realizado uma exibição de
“encher o olho” no seu jogo de estreia.
Essencial era vencer e isso foi conseguido.

“O primeiro jogo é o mais importante. Por-
tugal, no Mundial de 2002, nos primeiros 30
minutos, ‘tomou’ 3 golos dos Estados
Unidos. E nos últimos Europeus, em 2000 e
2004, também sofreu golos logo de entrada.
É preciso ter estas coisas em consideração.
Desta vez, foi ao contrário: não sofremos e até
marcámos”, salientou o treinador brasileiro
que, depois de saber das palavras de Figo,
optou por não “incendiar” os ânimos.

“Não vou falar nada. Prefiro guardar, pois
caso contrário já sei o que vão dizer. O Figo é
mais social que eu. Se olharem os resultados,
vocês vão ver que ninguém ganhou fácil nos

jogos já realizados aqui na Alemanha. O Irão,
com 1-1, tinha o jogo na mão contra o México.
Não há equipas fáceis. A Suécia, que é uma
das melhores equipas do Mundo, não bateu
Trinidade e Tobago, mesmo jogando muito
tempo com um jogador a mais. Nós tínhamos

era de ganhar. Só nos faltam mais 6 jogos.
Este já passou”, resumiu Scolari.

Deco podia jogar
A não utilização de Deco foi devidamente

ponderada pelo seleccionador que, se
precisasse, teria mesmo recorrido à mestria
do médio criativo do Barcelona.

Em relação à exibição, Scolari assume que,
se tivesse aparecido o 2-0, tudo teria sido mais
calmo. “As grandes ‘chances’ foram nossas.
Penso que se tivessemos feito o 2-0, o jogo
seria mais fácil, porque a circulação de bola
seria feita de forma mais calma”, finalizou.
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Calendário dos Jogos do Mundial

0-0

1-0

Kaká garante estreia vitoriosa do Brasil
Um bonito golo de Kaká, apontado aos 43 minutos, valeu a

estreia vitoriosa do Brasil no Mundial-2006, frente à Croácia.
No entanto, a «canarinha» esteve longe de encantar e passou
por momentos de sufoco.

Apresentando de início o famoso quadrado mágico (Kaká,
Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo), o Brasil teve
dificuldades para impor o seu futebol, também por que os
croatas ofereceram boa réplica, faltando porém maior

inspiração no ataque. De qualquer forma foram os brasileiros
a assumir as despesas do jogo, com os laterais Roberto Carlos
e Cafu em destaque, como que mostrando que «velhos são os
trapos». Por outro lado, cedo se percebeu que a Croácia

apostava tudo em tapar os caminhos para a sua baliza e só
depois pensar no (contra) ataque, algo que só Prso foi
colocando em prática. Uma táctica acima de tudo realista para
quem tem pela frente adversários de tão luxuoso porte.

Assim, foi através de remates de meia distância que a
«canarinha» começou a criar perigo. Roberto Carlos
evidenciou-se, mas foi Kaká quem recolheu frutos, ao receber
da direita de Cafu e, ainda de fora da grande área, atirar em bom

estilo para o fundo da baliza de Pletikosa. Estava feito aquele
que seria o único golo da partida.

Por esta altura já a Croácia tinha perdido o «capitão» Niko
Kovac, devido a lesão, mas não foi isso a impedir a reacção, logo
evidente nos primeiros momentos da segunda parte. Prso,
Klasnic, Kranjcar e, depois, Olic bem tentaram, mas o golo não
surgiu, não impedindo contudo a festa dos seus adeptos nas
bancadas. E no relvado, pois um adepto viria mesmo a entrar
no relvado, obrigando a interrupção momentânea da partida,
que terminou com os jogadores do Brasil em clara contenção.

Resumindo: o Brasil cumpre o serviço mínimo, suficiente até
para estabelecer novo recorde de vitórias consecutivas em
Mundiais (oito), mas não encantou.

Como será no próximo jogo, ante a Austrália, no
próximo domingo?
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O Mundial começou bem para Portugal
No passado Domingo a selecção portuguesa teve o seu jogo

de estreia no Mundial da Alemanha 2006. A exibição não foi
das melhores, mas a selecção das quinas alcançou o seu
objectivo fundamental, isto é a vitória, batendo a Angola pela
margem mínima.

Portugal entrou bem em campo e logo no primeiro minuto,
Simão assistiu Pauleta que falhou uma oportunidade flagrante
de inaugurar o marcador.

Mas… o golo não tardou e aos quatro minutos, Figo ganhou

a bola no meio campo, e cruzou para Pauleta, que limitou-se a
atirar a bola para o fundo da baliza.

No entanto e apesar do golo, a selecção Portuguesa começou
a demonstrar alguma falta de atenção nas suas jogadas… o
ritmo de jogo começou a ficar mais lento, os jogadores
começaram a falhar muitos passes e começaram a ser
concedidos muitos espaços à equipa Angolana, que por
momentos começou a acreditar que seria possível dar a volta

ao marcador.
Porém e para alívio de todos os portugueses, o golo da

selecção angolana nunca veio a acontecer e Portugal conseguiu
mesmo alcançar uma vitória importantíssima para esta
primeira fase do Mundial…

Quanto aos jogadores Portugueses, Simão entrou bem em
campo, e Figo foi mesmo o mais inconformado, assumindo o
lugar do lesionado: Deco.

Quanto aos Angolanos, estes mostraram ter uma boa equipa
e bons jogadores, que se arriscarem um pouco mais, podem
vir a surpreender os seus adversários.

Vencer era o mais importante
Os jogadores e o próprio seleccionar da equipa portuguesa

desvalorizaram a prestação menos positiva de Portugal,
argumentando que o mais importante era mesmo a vitória.

“O primeiro jogo é o mais importante. Portugal, no Mundial
de 2002, nos primeiros 30 minutos, sofreu três golos dos
Estados Unidos. E nos últimos Europeus, em 2000 e 2004,
também sofreu golos logo de entrada. É preciso ter estas
coisas em consideração. Desta vez, foi o contrário não
sofremos e até marcamos”, afirmou Luís Filipe Scolari.

Já Petit afirmou que “os primeiros jogos são sempre muito
complicados e o importante é entrar a ganhar, porque sabemos
que isso dá moral à selecção e agora temos que pensar que
temos mais dois jogos pela frente, que vamos encarar como
duas finais”, concluiu.

Angola vibrou… apesar de tudo!!!
Os Angolanos, apesar da derrota ante Portugal, decidiram

homenagear os seus jogadores pela boa exibição da sua
selecção. Em Luanda as ruas estavam cheias de adeptos, que

orgulhosamente exibiam bandeiras e cachecóis da selecção.
“Estou muito orgulhoso com a nossa equipa, perdemos mas
estou orgulhoso, porque foi uma derrota digna”, afirmou um
adepto dos “palancas negras”.

Já o angolano Pedro Mantorras revelou-se insatisfeito com
o resultado mas afirmou que ambas as selecções estão de
parabéns pelo empenho demonstrado. “O resultado não foi
justo e esta foi uma derrota “com sabor amargo”. Como viram
Portugal não atacou na segunda parte. Conseguimos encostá-
los atrás, mas pronto, foi um resultado baseado na
experiência”, concluiu o jogador da selecção angolana.

Portugal ao rubro
A fazer lembrar o Campeonato da Europa de 2004, as ruas

Portuguesas encheram-se e os festejos já começaram um
pouco por todo o país.

Nas principais cidades do país, foram montados “autênticos”
palcos ao ar livre para que os adeptos pudessem assim assistir
à estreia da selecção nacional. Com o golo de Pauleta, as
pessoas ficaram ao rubro e a festa portuguesa começou logo
a seguir ao apito final, com a massa humana a gritar em delírio
“Vitória” e “Viva Portugal”.

Pouco tempo depois começaram, também, os habituais
cortejos de automóveis com muitas buzinadelas e cânticos à
mistura… Portugal começou a festa do Mundial nas suas ruas,
uma festa que esperamos que se prolongue até ao fim do
Mundial.

Para já, fica registada uma vitória frente a Angola e fica
também um alento para o próximo jogo que se realizará, no dia
17 de Junho, frente ao Irão, que este Domingo registou a sua
primeira derrota neste Mundial, ante o México (1-3).
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Domingo foi  bastante movimentado no que diz respeito ao
desporto, pois, a contar para o Campeonato do Mundo de
Futebol, Portugal, depois de ter defrontado a Angola venceu
(mas não convenceu) num jogo onde todas as expectativas
eram de goleada. No entanto, a meu parecer, esteve bem
patente o brioso empenho de todos quantos fazem parte desta
selecção, com um especial relevo para Luís Figo que, durante
os noventa minutos de jogo esteve incansável, direi mesmo
imparável… Bravo selecção… E Força Portugal!

Mas passemos à Fórmula 1 e onde Fernando Alonso da
Renault venceu incontestavelmente o Grande Prémio da
Inglaterra, oitava prova do Mundial da F1, disputado no circuito
de Silverstone. Michael Schumacher, Ferrari, depois de ter
conhecido uma super largada, jamais intimidou ou criou
alguma situação de perigo ao comandante da prova, Fernando
Alonso, que esteve bastante agressivo na pista, mas sempre
em controlo da mesma, dominando a prova do princípio ao fim.
Michael Schumacher  foi categórico e no final da prova
comentou : “Nós não estávamos bastante rápidos este fim-de-
semana, mas continuaremos a trabalhar nesse sentido. Nos
tínhamos dois novos jogos de pneus de vantagem sobre os
restantes pilotos, o que nos possibilitou a entrada tardia, três
voltas depois do meu principal adversário que era Kimi
Raikkonen. Quando entrei nas ‘boxes’, já sabia que o segundo
lugar na corrida não me fugia” ele que em entrevista disse não
desistir da luta pelo título, mesmo se Fernando Alonso leva
uma vantagem de 23 pontos: ”O campeonato não acaba em
metade e se Fernando fez uma boa metade, poderá perder na
segunda e poderei usufruir. Prefiro ver as coisas assim e nunca
desistir”.

Kimi Raikkonen, McLaren, que pela primeira vez esta época
repartiu a primeira linha na segunda posição. Não fosse a má
coordenação  na entrada aos “pits” para reabastecimento, o
finlandês teria vivido um fim-de-semana sem faltas.

Impecável esteve também Giancarlo Fisichella, da Renault,
que, depois de uma remontagem espectacular, quase acabaria
por se concretizar  no pódio, mas o seu quarto lugar na corrida
é verdadeiramente bem merecido.

Os outros lugares pontuáveis couberam a Felipe Massa

Tiago Monteiro 16º na corrida

FERNANDO ALONSO vence G.P. da Inglaterra
‘’Ferrari”, Juan Pablo Montoya “McLaren”, Nick Heidfeld
“Bmw” e Jacques Villeneuve “Bmw”.

Alonso, comanda o Campeonato do Mundo com 74 pontos,
mais 23 do que Michael Schumacher (51 pontos) e Kimi
Raikkonen 33 pontos.

Tiago Monteiro “Midland” que no passado sábado, a contar
para a melhor posição na linha, passou pela primeira vez a
segunda fase do treino de classificação; seria efectivamente
vítima de uma série de contrariedades na corrida de do-
mingo… Enquanto o seu companheiro de equipa, Albers, uma
vez ter falhado um treino, guardaria mais uns grupos de pneus,
o nosso Tiago era realmente penalizado com a falta dos
mesmos, sendo obrigado a correr com pneus usados, sem no
entanto poder recorrer a pneus novos. Como um mal nunca
vem só!... Na primeira paragem aos “pits”, a roda traseira
recusava-se a sair, perdendo à partida dois lugares; na segunda,
foi a mangueira do reabastecimento que teve problemas para
largar a boca do depósito do carro. Enfim, um fim-de-semana
para esquecer, mas Tiago não deixou de dizer, categori-
camente: “Cumpri a minha obrigação com todas as minhas
forças e a equipa bem viu em que condições guiei o carro. Só

queria que entendessem que os problemas não foram menores
do que a alegria que toda a gente da equipa teve, quando consegui
ir à segunda parte do treino, que aconteceu pela primeira vez.
É um bom indicativo”.

Jacques Villeneuve “BMW-Sauber” que, na largada, quando
passava a primeira curva, bateu com Juan Pablo Montoya
”McLaren” não teve um dia nada fácil, mas a perseverança do
piloto quebequense valeu-lhe o oitavo lugar na corrida e a
compensação de ficar à frente de Nico Rosberg “Williams”, o
qual lhe ofereceu uma luta bastante renhida e audaciosa até ao
final da corrida. Jacques, contentíssimo, dizia: “Foi uma boa
luta, mas… quando vi Nico ir aos ‘pits’ três voltas antes de mim,
dei o meu tudo por tudo com os pneus velhos, assumi enormes
riscos, mas saí ganhando… Quem diz que os homens casados
são mais lentos enganam-se”. Jacques Villeneuve, discordando
das posições da Associação de Pilotos da F1, acabou por
demissionar-se  da mesma.

Decepção total da Honda e de Jenson Button em Silver-
stone!.. O piloto inglês, correndo em casa, depois de não ter
conseguido passar a fase de apuramento, terminou a corrida
com apenas dez voltas completadas. “É decepcionante!.. Eu
estava indo muito bem quando de repente vi muita fumaça sair
das traseiras do meu carro. Mas nem tudo é azar… Nós
precisamos de melhorar em certas áreas” disse Button. Rubens
Barrichello, seu companheiro de equipa, terminou a prova na
décima posição.

Próximo encontro!.. GRANDE PRÉMIO do CANADÁ e
aonde, mais uma vez, A VOZ de PORTUGAL estará presente,
para vos informar de tudo quanto se passa neste maravilhoso
mundo da F1. Caro leitor, se for ao circuito, não se esqueça de
levar consigo um rádio portátil, um boné de palha, creme so-
lar e sobretudo beber muita água. Resta-me desejar-lhes um
BOM, GRANDE PRÉMIO. Sejam prudentes nas estradas. E
que o melhor GANHE.

GP Grã-Bretanha
1.º Fernando Alonso (Espanha/Renault)
2.º Michael Schumacher (Alemanha/Ferrari)
3.º Kimi Raikkonen (Finlândia/McLaren-Mercedes)
8.º Jacques Villeneuve (Canadá/BMW Sauber)
16.º Tiago Monteiro (Portugal/Midland)
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