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Apontamento

Afinal, Fidel de Castro é
mais rico do que
riquinho
António Vallacorba

Fidel de Castro, presidente de
Cuba, é um dos governantes mais
ricos do mundo.

Isso mesmo acaba de ser cons-
tatado pela revista Forbes, que
para tal compilou uma lista dos
governantes milionários.

Segundo essa classificação da
Forbes, transcrita recentemente
pelo semanário micalense, Atlân-
tico Expresso, o presidente cuba-
no é o sétimo chefe de governo
mais rico do mundo, com uma
fortuna estimada em 900 milhões
de dólares (equivalente a 709
milhões de euros). Em primeiro
lugar, está o rei da Arábia Saudita,
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Império dos jovens - Missão Santa Cruz
Mordomo Philip Garcia

O 27 de Maio 2006 será o dia da escolha dos bezerros no
“farme” Clément Poissant. Serão bem-vindas as pessoas que
estão interessadas a assistir à matança destes animais.
Haverá divertimentos, churrascos e refrescos. Para mais
informações contactar: Philip ou Armanda Garcia ao
514.495.9857.

Afinal, Fidel de Castro é
mais rico do que riquinho
Bin Abdulaziz.

Ainda conforme aquela re-
vista, a fortuna de Fidel de
Castro “tem crescido muito
nos últimos anos, já que em

2003 estava calculada em
apenas 110 milhões de dó-
lares”.

Fica-se, no entanto, por sa-
ber como tal fortuna cresceu
em 2003, já que Fidel é contra
o capitalismo... A não ser,
claro, que ele tivesse sido
privilegiado com uma enor-
me herança numa terra...
extremamente pobre!

Como era de esperar, o
Governo de Cuba e o seu
próprio presidente já rea-
giram a esta classificação,
criticando fortemente – claro!
– os seus autores, acusando a
Forbes de “libelo” e caracte-
rizando o artigo como uma
“infâmia”. Ameaçam-na mes-
mo (aquela revista) com pro-
cessos judiciais.

É curioso notar, pois, que
Fidel é o único líder de um
país americano na classifica-
ção “dos 10 mais” da Forbes,
encimada, como se disse an-
tes, pelo saudita Abdulá Bin

Abdleziz, com uma fortuna
estimada em 21 mil milhões
de dólares. Seguem-se o sul-
tão do Brunei, Haji Hasanal
Bolkiah, o presidente dos
Emiratos Árabes Unidos,
“sheik” Jalifa bin Zayed Al
Nahyan, e o emir do Dubai,
Mohamad bin Rachid Al Mak-
tum.

Na Europa, a liderança é do
príncipe de Lichtenstein,
Hans-Adam, com 4 mil mi-
lhões de dólares, seguido do
prícipe Alberto do Mónaco. A
Rainha de Inglaterra, Isabel II
(que viu a fortuna reduzir este
ano em 220 milhões de dóla-
res), e a Rainha da Holanda,
Beatriz, ocupam o nono e o
décimo lugar na tabela.

Do continente menos privi-
legiado pelo progresso, a
África, Teodoro Obiang, pre-
sidente da Guiné Equatorial,
é o único representante que
figura em tal lista.

Pois é...Quem havia de di-
zer! Fidel, o amigo do prole-
tariado e comunista convicto,
mas daquele género de co-
munista em que todos são
iguais, mas havendo uns
mais iguais do que outros;
daquele comunista professo
de... pataca a mim, pataca a ti
e a mim pataca... é mais en-
dinheirado do que se pen-
sava.

E até bateu o seu derra-
deiro rival...

De facto, e para (des)gosto
dos detractores de George
W. Bush, os dólares do presi-
dente americano não contêm
zeros suficientes para que a
sua fortuna pudesse figurar
na lista elitista dos gover-
nantes mais ricos do mundo.

E já que estamos a falar de
fortunas, os herdeiros de
Sam Walt, da firma Wal-Mart,
e Bill Gates, da Microsoft
Corporation, são das pessoas
mais ricas do mundo a nível
empresarial. Só que o conse-
guiram à custa de muito tra-
balho e intrepidez pessoal
que nanja mercê de heran-
ças e/ou de outros proveitos.

Clube Operário
Desportivo de Lagoa, S. Miguel

Está em Montreal o clube Operário Desportivo de Lagoa
para várias actividades:- Hoje, quarta-feira 24 de Maio: 19h,
na Casa dos Açores do Quebeque- Quinta-feira 25 de Maio:
Jantar em Laval, com o Grupo Desportivo Laval- Sexta-feira
26 de Maio: Jantar em Ste-Thérèse- Sábado 27 de Maio:
Jogo de futebol no Complexe Multi-Sports Laval, às 18h,
seguindo-se a entrega de taças e medalhas. À noite, jantar
no restaurante Beira Mar.- Domingo 28 de Maio: À noite,
cocktail no Bayou- Segunda-feira 29 de Maio: Jantar em
Laval - Terça-feira 30 de Maio: partida para Toronto.

LUSO Montréal -CH-TV-CANAL 14
Entrevistas com: Philip Garcia, mordomo das festas do

Divino Espírito Santo de Montreal, Maria Fernanda
Salgueira, técnica social do Centro de Accão Sócio
Comunitário de Montreal, Marisa Berry Mendez - activista
de Solidarité Sans Frontières e Jorge Mariz, proprietário do
restaurante Bayou Brazil. Horário: quarta-feira às 20 horas
repetições: sábado às 12h30, terça às 07h30 e quarta às 15h.

Jantar  da Escola “Português do Atlântico”
A Escola “Português do Atlântico”, levara a efeito no

sábado, dia 27 do corrente, pelas 19h00, na igreja St-Enfant-
Jésus, 5037 St-Dominique, Montreal, O jantar de fim de ano
escolar de 2005/2006, devidamente confeccionado pela
Comissão de Pais, seguido de um pequeno espectáculo e
baile, coincidindo também com o 34º aniversário da sua
fundação. O baile será abrilhantado pelo grupo Compact,
com o seu vocalista Carlos. Para mais informações: (450)
462-0854 ou (450) 451-4045.
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SANTO CRISTO
«Procissão do Senhor» no dia
maior das festas nos Açores

Os católicos açorianos viveram este fim-de-semana as suas
principais festas religiosas em honra do Santo Cristo dos
Milagres, participando numa procissão pelas principais ruas de
Ponta Delgada que reúne milhares de pessoas. O cortejo,
realizado desde 1700 por iniciativa de uma freira clarissa,
madre Teresa dÈAnunciada, sai do Convento da Esperança,
onde permanece ao longo do todo o ano a imagem do «Ecce
Hommo», e percorre durante horas ruas atapetadas de flores.

Oferecida pelo papa Paulo III, o S.to Cristo de Ponta Delgada
tornou-se ao longo de gerações uma das mais ricas imagens
da Igreja Católica, graças à oferta por devotos de oiro e pedras
preciosas.

A esta imagem, a que atribuem poderes milagrosos, os
residentes nos Açores ou ilhéus radicados nas comunidades
emigrantes recorrem em momentos de dificuldades.

Nos dias das festas concentram-se em Ponta Delgada,
pagando promessas ou dirigindo-lhe pedidos. Este ano, as
principais manifestações religiosas dos festejos são presididas
pelo bispo norte-americano D. Homely Sean, de Fall River, uma
cidade em que os emigrantes açorianos e seus descendentes
estão em maioria.

TRÁFICO DE HUMANOS
Governo vai conceder
autorizações de residência

O ministro da Administração Interna, António Costa,
anunciou esta segunda-feira que o Governo vai conceder
autorizações de residência às vítimas de tráfico de seres
humanos que colaborarem com as autoridades nas
investigações destas redes.

António Costa, que falava à
margem do Primeiro Semi-
nário Luso-Brasileiro sobre
tráfico de pessoas e imigração
ilegal, disse que a nova lei de
imigração prevê a «conces-
são de autorização de resi-
dência às vítimas de tráfico de
seres humanos, que não po-
dem ser tratadas como crimi-
nosas», merecendo assim a
atenção do Governo e apoio
para a sua integração.

Questionado sobre as con-
dições em que as autoriza-
ções de residência serão con-
cedidas, o titular da pasta da
Administração Interna afir-
mou que dependem da «dis-
ponibilidade» das vítimas em
«colaborarem com a justiça
na identificação das redes e
dos traficantes».

O ministro anunciou, ainda,
que o Governo está a ultimar

um Plano Nacional de luta
contra o tráfico de seres hu-
manos.

«Estamos numa fase muito
adiantada de preparação de
um plano nacional de preven-
ção e combate ao tráfico de
seres humanos, que envolva
diferentes entidades do Esta-
do desde o Ministério do Tra-
balho, à Comissão para a
Igualdade, ao Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras e ao
Alto Comissariado para a
Imigração e Minorias Étni-
cas», disse.

O ministro acrescentou
que, do ponto de vista repres-
sivo, a proposta de lei de revi-
são do código penal «vem
intensificar a criminalização
do tráfico de seres humanos,
quer na vertente da explo-
ração sexual, quer na verten-
te da exploração laboral».

Mário Soares fala pela primeira
vez sobre derrota Mário

Soares foi, sexta-feira passado, dis-
tinguido pelo Clube de Empresários do
Brasil. O ex-presidente da República foi
galardoado pelo trabalho que desen-
volveu em prol da cooperação entre os
dois países e nesta ocasião falou pela
primeira vez em público da derrota nas
últimas presidenciais.

À margem da entrega des-
te prémio, Mário Soares fa-
lou pela primeira vez sobre a
derrota eleitoral nas presi-
denciais. O antigo chefe de
Estado considerou que per-
der em democracia é normal
e garantiu que não está zan-
gado com o povo português.

«Sou uma pessoa livre, que
está bem consigo própria,
estou bem com o povo portu-

guês, não tenho nenhuma
queixa, o facto de ter perdido
as eleições não é uma queixa,
é normal em democracia»,
disse.  Quanto a um possível
regresso à vida pública, da
qual tem estado particular-
mente afastado, Mário Soa-
res diz que tem recebido vá-
rios convites para participar
em diversas cerimónias e que
tudo está ainda em aberto.

Marques Mendes
defende que Estado
deve «emagrecer

O líder do PSD anunciou
que os sociais-democratas
vão apresentar propostas
para a transferência para pri-
vados de várias actividades do
Estado, assim como inicia-
tivas relativas à descentra-
lização. Marques Mendes
deixou ainda duras críticas
sobre os despedimentos na
Função Pública.

ANGOLA
Português lidera delegação
da Comissão Europeia

O diplomata português João Gabriel Ferreira vai chefiar a
delegação da Comissão Europeia em Angola o Ministério dos
Negócios Estrangeiros em Lisboa. Apesar do anúncio oficial
da nomeação ainda não ter sido feito, a decisão já está tomada,
adiantou a agência à Lusa citando fontes comunitárias.

João Gabriel Ferreira substituirá no cargo o italiano Glauco
Calzuola. João Gabriel Ferreira era até agora o “número dois”
da delegação da Comissão Europeia no Brasil, tendo antes
estado ligado à direcção-geral do Desenvolvimento da União
Europeia em Bruxelas.

Confirmada maioria a favor
da independência

A comissão encarregue de supervisionar o referendo
à independência do Montenegro confirmou que a maioria
votou a favor da separação da Sérvia. O presidente da
comissão disse que pouco mais de 55 por cento dos
eleitores votaram a favor da independência.
A comissão encarregada de supervisionar o referendo da
independência do Montenegro confirmou, segunda-feira, que
a maioria dos montenegrinos votaram a favor da
independência do país.

O presidente desta comis-
são anunciou que 55,4 por
cento dos votantes apoiou a
separação da Sérvia contra
44,6 que expressaram uma
opinião contrária, ou seja, a
favor da união com os sér-
vios, quando ainda falta con-
tar cerca de 63 mil votos
dos quase 463 mil eleitores
que decidiram votar.

O eslovaco Frantisek Lip-
ka disse, numa conferência
de imprensa, que, apesar de
os resultados poderem mu-
dar até à contagem total dos
votos, «as modificações não
serão importantes».

«Até ao momento não recebemos qualquer queixa relativa-
mente à realização do referendo, o que é importante»,
acrescentou o líder da comissão do referendo.

Caso se confirmem estes valores, o Montenegro supe-ra
assim por curta margem a imposição da União Europeia que
fixava em 55 por cento a percentagem mínima para aceitar o
referendo, uma regra sem precedentes na Europa.

O Montenegro deverá assim reconquistar a sua inde-
pendência após a ter perdido
em 1918 com o fim da Pri-
meira Guerra Mundial e a sua
integração no então «Reino
dos Sérvios, Croatas e Eslo-
venos».
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Augusto Machado

Um país queimado
e barbárie nas estradas

Vêm aí as férias. Tempo para descansar e descontrair.
Regenerar novas energias para podermos continuar a
enfrentar os constantes desafios da vida. Cada um esco-
lherá, se possível, um local paradisíaco que lhe permitirá
desfrutar desse tão limitado tempo, (porque o período de
férias parece ser sempre curto) sendo importante aproveitá-
lo ao máximo.

Muitos dos nossos compatriotas aproveitarão o Verão
para visitar Portugal, reviver o passado e recordar as suas
origens. Pois venham! O País sempre os acolhe com
carinho. Aliás, como o faz com todos os turistas. E segundo
as previsões para o futuro, o País dependerá, doravante,
extensivamente do turismo. Mas será, infelizmente, um
turismo que beneficiará apenas o Litoral desfrutando
somente das praias de Portugal e monumentos históricos,
porque o resto do país, com os fogos dos últimos anos é,
com muita dor para quem ama a natureza e os espaços
verdes, uma coutada queimada.

Não queremos, de maneira alguma, dar aqui uma imagem
negativa do nosso querido RINCÃO que para nós é e
sempre será o País mais belo do Mundo. Mas custa aceitar
aquilo que tem vindo acontecer nos últimos anos da
destruição quase total do que era outrora um país com
florestas bem ordenadas, verdes e limpas. E que agora
deparámo-nos com apenas quase tudo reduzido a cinzas.
Sei do que falo. Sou um caminhante. Participo em percursos
organizados pelos mais variados trilhos de diferentes vales,
montes e  serras. E o que vemos é uma floresta ardida e
deitada ao abandono. Um cenário triste e lamentável.

Mas voltemos ao tema que também inclui a barbárie nas
estradas onde todos os anos se regista um elevado número
de acidentes de viação. E segundo novas estatísticas as
principais causas das mortes nas estradas são: excesso de
velocidade, consumo de álcool e drogas. Os portugueses
são os que apresentam uma das taxas de acidentes de
viação mais elevadas de toda a União Europeia. É incom-
preensível este tipo de comportamento quando se conduz
num país com um clima moderado como é Portugal – onde
a condução se faz sem o problema das grandes “tempêstes”
de neve e do piso escorregadiço com o gelo.

Nunca é demais lembrar a quem visita o País, em especial
aos nossos compatriotas, de ter cuidado com os “aceleras”
nas estrada de Portugal. E convém recordar que a média de
mortos é de um milhar/ano revelando que em cada três
anos morrem mais portugueses nas estradas que aqueles
que faleceram a 11 de Setembro de 2001 nos EUA. É uma
mortandade nas estradas deste país. É arrepiante. É um
caso que nos remete para a inconsciência e falta de civismo
dos condutores portugueses que utilizam o carro como
arma e acabam por se matarem a eles e os inocentes.

Aliás, ao contrário do pensamento corriqueiro e portu-
guesmente adoptado, o patriotismo não se esgota nos
cânticos cínicos do hino nacional nos estados – “elefantes
brancos”, antes se revela no civismo do “querer fazer ver”
carregando no acelerador e nas acções pragmáticas do
quotidiano. Tenham todos umas boas férias e oxalá
regressem sãos e salvos.

Dum oceano ao outro… ao outro
O governo canadiano pensa a alterar a divisa do Canadá, A

mari usque ad mare (de um oceano ao outro), de modo que
tenha em conta a soberania canadiana sobre as suas águas do
Norte, de acordo com o diário La Presse. O governo mandatou
os funcionários do ministério do Património para analisar em
detalhe o procedimento, que deveria finalmente ser aprovado
pela rainha Isabel II, e as implicações das modificações que
provocaria. É com efeito, dois dos partidos de oposição, o
Partido Liberal e o Novo Partido Democrático, assim como o
Nunavut, os Territórios do Noroeste, o Yukon e a Manitoba,
reclamaram um debate pancanadiano sobre essa pergunta.  O
Canadá adoptou a sua divisa actual, que se refere ao seu lugar
entre os oceanos Pacífico e Atlântico, em 1921. Inspiraram-se
do salmo 72 da Bíblia (e reinará desde um mar até ao outro, e
desde um rio até aos limites da terra).

Bento XVI denuncia a “laicidade
que invade” o Canadá

O papa Bento XVI lamentou a “laicidade que invade” o
Canadá. Dirigindo-se em inglês aos bispos canadianos em
visita ao Vaticano, o soberano pontífice declarou que “querendo
promover uma visão da humanidade separada da ordem divina
e sem respeito à luz trazida pelo Cristo, retira-se a experiência
de uma esperança verdadeira aos homens e das mulheres
comuns. Um dos mais dramáticos sintomas desta mentalidade,
claramente visível na vossa região, é a queda rápida da taxa
de natalidade”.

Os seus propósitos fazem eco a outras declarações, feitas no
último mês diante dos membros da Academia pontifical das
ciências. Bento XVI, que repetidamente se pronunciou em
favor das famílias numerosas, então tinha declarado que a
ausência dum amor verdadeiro efectuava um aumento dos
divórcios e a baixa dos nascimentos na maior parte dos países
industrializados.

Estatística Canadá estabeleceu que em 2005, a taxa de
natalidade no Canadá era de 10,5 nascimentos por 1000
habitantes.

Recenseamento: o prazo já passou
O dia 16 de Maio era o último dia para devolver os

formulários do recenseamento. Estatística Canadá efectua
todos os cinco anos este vasto estudo que lhe permite analisar
as mudanças sociais e económicas ocorridas nas vidas dos
Canadianos. Os cidadãos que não preencheram o seu
questionário serão contactados por Estatística Canadá. Os que
recusam fazê-lo expõem-se a uma multa máxima de 500 $ e
uma penalidade de aprisionamento de três meses máximos.
No início de Março, cerca de 12,7 milhões de famílias e de
300.000 explorações agrícolas do país receberam os
questionários. Pela primeira vez, os cidadãos podiam utilizar a
Internet para transmitir as suas informações. De acordo com
Richard Barnabé, de Estatística Canadá, mais de um milhão de
famílias já têm preenchido os formulários em linha. No
formulário do recenseamento 2006, os respondentes podem
assinalar um compartimento que autoriza de tornar públicos
os seus dados pessoais em 2098, que poderão ser consultados
na Biblioteca e Arquivos Canadá, onde .

Incêndios: Não há tempo a perder
O Serviço de segurança de Incêndios de Montreal (SIM)

analisou dois cenários para reduzir o tempo de resposta dos
bombeiros aos incêndios. As propostas, preparadas por um
grupo de trabalho misto, prevêem nomeadamente a abertura
de novas casernas, a mudança de outras, e a contratação de
muitas centenas de bombeiros. O custo das melhorias
encaradas é avaliado entre 60 e 100 milhões de dólares.
Desde 2001, o Quebeque obriga as grandes cidades a
dotarem-se dum esquema de cobertura de riscos para reduzir
as percas humanas e materiais durante um incêndio. O
objectivo é ver, em menos de quatro minutos, os primeiros
bombeiros sobre o sítio do sinistro, e o grande batalhão em
dez minutos. Desde as fusões de Montreal em 2002, várias
casernas dos antigos municípios tornaram-se
demasiadamente afastadas uma das outras, sobretudo no
oeste da ilha, que causa um tempo de resposta que vai até seis,
ou mesmo sete minutos.
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O reino do livro
Fazer uma reportagem na Grande Biblio-

thèque du Québec é uma expedição que
nunca chega ao seu destino.

Um caminho de sonho para “Todos”, terra
cultivada e preservada com tecnologia moderna.

Fonte única e imprescindível de informação,
os livros mostram-lhe sítios que nunca ima-
ginou.

Chegar lá é fácil, de metro, a pé ou de carro;
está situada na rua Berri, esquina com a
Maisonneuve.

No interior, encontram um balcão com
serviço rápido e gratuito, onde deve fazer-se
sócio e no mesmo momento recebe uma
carta, que lhe dá acesso a todos os andares e
qualquer lugar, todos os dias.

Mas nunca é demasiado lembrar, de que

mesmo se mora fora de Montreal, o seu
direito à biblioteca é igual.

Mais uma razão para um passeio diferente,
estreitar o caminho ligado a diferentes cul-
turas… Da gastronomia ao desporto, olhar
fotografias e pinturas deslumbrantes, pas-
sando pelos livros, revistas, arquitectura e
jornais de vários países.

Em redor, há de tudo, pode penetrar no
interior de tudo o que gostar, ou mesmo
terminar com uma merenda na ilha de Ste-
Helena na margem esquerda do rio St-Lau-
rent ou jantar num restaurante português.
Acrescente também a máquina fotográfica
para fazer a sua reportagem, sobre uma cidade
que nos oferece boas recordações. Todos os
lugares têm algo favorito e as imagens fazem
parte da hitória. Um abraço a todos os amigos
da natureza e de Kyoto”... aproveite bem o
seu fim-de-semana e boa viagem.

Montreal é uma Festa
Agora que o Verão se aproxima a passos

largos e os destinos de sol e praia voltam a
estar na ordem do dia, existe um sem-número
de locais, cá dentro para desfrutar – que tanto
podem ser à beira-lago, no meio de florestas
luxuriantes e, até, na cidade tão cosmopolita
como romântica.

Foi a pensar nesse fascinante mundo e na

sua saúde e bem-estar que algumas crónicas
lhe vão trazer informações práticas.

Seguramente encontrará aquele lugar, que
mais se adequa ao que procura e à sua verda-
deira medida.

Depois, já de volta, é só usufruir dos melho-
res pastéis de nata do Canadá confeccionados

pela Pastelaria « Bela Vista » e um chá de
camomila e verá como o corpo agradece.

A cidade de Montreal é bonita e luminosa é
fácil orientarmo-nos e é um prazer perdermo-
nos.

Os diferentes bairros - os “quartiers” – têm
personalidades distintas e, como principal
traço comum entre todos, existe a cultura das

esplanadas e dos festivais, com destaque para
o Festival de Jazz, conhecido mundialmente.

O rio St-Laurent dá início à cidade na sua
margem direita, é um local obrigatório para o
visitante. No entanto, a visita da cidade ficaria
incompleta se não subisse ao miradouro do
Mont-Royal à noite, para mais uma perspectiva
da cidade, mas principalmente, para se sentir
totalmente, parte do cenário.

A cidade das luzes exerce uma atracção fa-
tal, independentemente da época do ano, a
todos aqueles que a demandam.

Sugiro-lhe para terminar o mês de Maio,
uma visita dia 28 aos museus da cidade com
entradas para todos gratuitas.

Ao penetrar no interior de cada museu, os
seus olhos vão admirar as obras-primas com
alguma surpresa… Em muitos casos por
serem peças únicas: desde galeria de pin-
turas, mapas, tapeçarias, arte egípcia, paleo-
cristã, primitiva, medieval, pintura de corpos
que nos desafiam o olhar para formas parti-
culares, até à arte moderna.

Caberá ao público decifrar os enigmas da
arte tão variada entre si e de diversas épocas.

Para aqueles que procuram marcar na
agenda os dias de lazer consoante a dispo-
nibilidade, a Grande Bibliothèque du Québec é
uma excelente opção.

João Carlos Cunha e Ana Marisa Moreira

Muséu Point-à-Calière

Jazz Fest

Pastelaria
Bela Vista
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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:  3 de Ouros, que significa Poder.
Amor: Seja mais activo, não espere que o amor vá ter consigo,
procure ser você a distribuir amor pelas pessoas que o rodeiam.
Saúde : Período calmo, sem preocupações de maior.

Dinheiro: Lute pelos objectivos que pretende atingir a nível profissional.
Números da Sorte: 67 Números da Semana:  7, 28, 16, 38, 24, 41

Carta da Semana: 10 de Ouros, que significa Prosperidade,
Riqueza e Segurança
Amor: O seu poder de atracção vai abalar muitos corações.
Saúde : Algumas dores de cabeça poderão incomodá-lo,

procure o seu oftalmologista.
Dinheiro: Época favorável para pedidos de empréstimo, mas seja prudente.
Números da Sorte: 74Números da Semana: 29, 32, 43, 14, 2, 27

Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: Esta semana conhecerá pessoas importantes para a
sua vida futura.
Saúde: O stress levá-lo-á a situações de desgaste físico e mental.

Dinheiro: Evite gastos desenfreados.
Número da Sorte: 51 Números da Semana: 17, 25, 30, 2, 9, 28

Carta da Semana: 7 de Paus, que significa Discussão,
Negociação Difícil.  Amor: Nem sempre dizer sim é bom para
a sua relação. Imponha a sua vontade, pois o amor é dar e receber.
Saúde: Sentir-se-á um pouco nervoso, deve evitar o excesso

de preocupações. Dinheiro : Prepare-se e conte com despesas extra.
Número da Sorte: 29 Números da Semana: 14, 18, 26, 48, 35, 7

Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.
Amor: Semana marcada pelo romance e pela paixão.
Saúde: Algumas dores musculares, relaxe mais.
Dinheiro: O seu chefe poderá testar a sua competência.
Esforce-se por mostrar as suas competências profissionais.

Número da Sorte: 44 Números da Semana: 17, 23, 38, 9, 49, 3

Carta da Semana: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Cuidado com aquilo que diz, pois pode magoar alguém
de quem gosta muito.
Saúde: Reduza o ritmo de trabalho e descanse mais. Lembre-

se que o seu bem-estar está acima de qualquer coisa.
Dinheiro: Nem sempre  trabalhar desenfreadamente é produtivo, pense nisso.
Número da Sorte: 71 Números da Semana: 49, 10, 5, 19, 11, 20

Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.
Amor: Procure satisfazer os desejos do seu par.
Saúde: Visite com maior regularidade o seu médico de família.
Dinheiro: Período bastante positivo.

Número da Sorte: 23 Números da Semana: 25, 11, 33, 5, 17, 1

Carta da Semana: A Torre, que significa Convicções Erradas.
Amor: Sentir-se-á manipulado pelos seus amigos.
Saúde: Cuide mais de si e do seu corpo.
Dinheiro: Deve ser comedido e evitar gastos supérfluos.

Número da Sorte: 16 Números da Semana: 9, 46, 27, 33, 21, 14

Carta da Semana: Rainha de Espadas, que significa Melancolia.
Amor: Poderá reencontrar alguém que já foi muito importante
para si no passado.
Saúde: Atenção ao sistema respiratório.

Dinheiro: Será reconhecido pelo trabalho prestado.
Número da Sorte: 63 Números da Semana: 23, 11, 36, 44, 29, 6

Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão
Amor: Relaxe, não se preocupe, pois as discussões que tem
tido com a sua cara-metade, não passam de uma fase menos
positiva da vossa relação. Saúde: Prováveis dores de dentes.

Dinheiro: Património protegido.
Números da Sorte: 47 Números da Semana:  20, 27, 9, 14, 40, 32

Carta da Semana:  2 de Ouros, que significa Dificuldade/
Indolência.Amor: Um romance está para breve. Fase propícia ao
conhecimento de novas pessoas que suscitarão o seu interesse.
Saúde: Algumas dores de cabeça. Dinheiro: Pense positivo e

não se deixe abater por uma pequena discussão com um colega de trabalho.
Números da Sorte: 66 Números da Semana:  21, 14, 16, 23, 45, 9

Carta da Semana:  6 de Paus, que significa Ganho
Amor: Dê mais atenção à sua família e deixe um pouco o
trabalho de lado. Saúde: Possíveis problemas renais.
Dinheiro: O aumento do seu rendimento mensal poderá estar

relacionado com uma promoção no seu local de trabalho.
Números da Sorte: 28 Números da Semana:  45, 9, 28, 34, 17, 41

Com a “dominga” de José e Margarida Machado

Aí estão as festas do Divino Espírito Santo!
Textos e foto de António Vallacorba

É já neste fim-de-semana que se reali-
zam na comunidade os primeiros e gran-
des festejos em louvor do Divino Espírito
Santo para o corrente ano – mais espe-
cificamente, aquilo a que é vulgar chamar
de “impérios” ou “bodos”.

Trata-se, pois, neste caso, do “bodo” da
Associação Portuguesa do Espírito Santo

(Hochelaga), nestes sábado e domingo, seguindo-se nas
demais semanas e por esta ordem, os de Santa Cruz, Laval,
Anjou, Ste-Thérèse, West Island e Blainville.

Convém lembrar que, embora não seja prática entre nós, a
tradição ensina que o Espírito Santo chega pelo Pentecostes.
E isto acontecerá com o “império” da Missão Portuguesa da

Santa Cruz, a 3 e a 4 de Junho próximo. E porque assim é, no
dia 5,  Segunda-feira da Pombinha, é o Dia dos Açores e que
se assinala este ano na cidade da Horta, ilha do Faial.

“Divino Espírito Santo
eu à vossa porta hei-de ir,

ao pé do vosso altar
um sono hei-de dormir”.

Por falar do “império” de Santa Cruz, o casal José e Margarida
Machado, e no cumprimento do sorteio a que se submeteu no
ano passado, foi um dos felizardos casais responsáveis pela
organização de uma “dominga” – a quinta, do Império de
Pentecostes.

O José Machado é vice-presidente da Casa dos Açores do
Quebeque.

Foi, pois, com grande devoção que ali decorreu a reza do
terço, presidida pela Sra. Germana Cordeiro, durante a semana
de 14 a 21 Maio, com a respectiva coroação a ocorrer neste
último dia, Domingo do Santo Cristo, na Igreja de Santa Cruz.

Tal como vem acontecendo um pouco por toda a nossa
comunidade, são momentos de afirmação da nossa devoção
ao Divino e da nossa açorianidade, irmanados no espírito de
fraternidade, partilha e de benquerença, enquanto
solidarizados com todos os nossos irmãos em Cristo.

Pedir a Nossa Senhora para interceder junto da Santíssima
Trindade para os problemas que o mundo atravessa, pedindo
pela paz, pelos menos afortunados e pelos que sofrem, tem
depois outro ponto também assaz especial, que é o da
confraternização entre familiares e amigos – tudo regado com
muita alegria, música e comes-e-bebes.

Viva o casal Machado! Viva o Espírito Santo! Viva a gente!
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Uma caça às nossas

O amor mais puro
Victor Hugo

Nesta nossa sociedade de consumismo, todos os pretextos
são bons para festejar. Criam-se dias especiais para todas as
ocasiões. É o dia da água e da terra , dia dos homosexuais, dia
do sapateiro e do alfaiate, etc., mas entre todos esses,  existe
um que é especial, porque ele se prolonga durante os 365 dias
do ano. É o dia das mães.

Um dos temas mais desenvolvidos através dos séculos, que
resiste a todas as influências e mudanças, contado nos ro-
mances, nos filmes e na poesia, cantado pelos trovadores e
que faz vibrar todos os nossos sentimentos, esse tema é o
AMOR. Fonte inesgotável, o amor é vivido com maior ou
menor intensidade, dependendo da forma como é
interpretado. Segundo eu penso, em muitos casos está ligado
a uma forma de interesse: é o amor que nos atrai a uma pessoa,
quer seja pelo físico ou por outras razões, o amor aos amigos,
uns porque são do Sporting e outros porque partilham os
nossos valores.

Entre todas as formas do amor, existe uma que considero a
maior, a mais pura e sublime. É o amor de MÃE, que creio ser
o único incondicional e gratuito.

Uma das coisas que marcou bastante a minha infância foi a
falta do amor de mãe, que me deixou orfão aos 8 anos de idade,
algo que durante muito tempo me impedia saber o que era o
amor. Quando, depois de casado, eu via o amor da minha
mulher pelos filhos, cheguei a ter inveja e, quando um dia lhe
reprovava por ela os estragar com tantos mimos, ela
respondeu-me que tinha sido ela que os trouxe no ventre
durante 9 meses. Foi talvez a partir desse momento que
compreendi melhor a diferença que existe entre o amor do pai
e da mãe. Só uma mãe é capaz de ficar uma noite de pé em
frente duma janela, esperando um filho, enquanto o pai
ressona tranquilamente.

Seriam muitos os exemplos de amor das mães que poderia
relatar, mas recordo algo passado há dois anos atrás na minha
aldeia, quando, numa família que era bastante rica e que tudo
perdeu devido à droga e aos maus investimentos, no frio das
noites do Inverno esta mãe duma idade já avançada ia com o
filho a uma lixeira, buscar ferro velho para o filho vender e
comprar droga, e quando todos a criticavam ela respondia: ele
é o meu filho. Que o dia das mães se prolongue todos os dias
do ano e que Deus abençoe todas as mães do mundo.

raízes para a nossa
juventude

Miguel Felix

Tivemos o prazer de encontrar um membro da comissão da
festa do dia do 10 de Junho, Alexandre Gomes, coordenador
das actividades dos jovens. Ele apresentou nesse encontro a
actividade que a comissão e a Associação dos Estudantes
Lusófonos estão a organizar. A Caça ao Tesouro é a actividade
que será oferecida à juventude em geral, no quadro das
celebrações do Dia de Portugal.

A Caça ao Tesouro é um percurso pedestre no bairro
português de Montreal. O senhor Gomes explicou-nos que
essa actividade é, antes de tudo, uma actividade familiar. É por
essa razão que se criaram duas categorias de participantes, os
dos 8 aos 14 anos, e os adultos. Ele especificou que uma
criança pode participar na categoria dos adultos, para
fraternizar com os pais. Haverá, para as equipas dos mais novos,
uns responsáveis para guiar e tomar conta. O objectivo dessa
actividade é de ir ao encontro das nossas raízes e de aprender
a nossa cultura em família, diz o senhor Gomes.

Ele explicou que as equipas de 4 pessoas deverão re-
sponder durante a actividade umas perguntas, ligadas aos
temas de Portugal, da Europa e da nossa comunidade, nos
cinco postos. Nesses cinco postos, os concorrentes deverão
também realizar uma actividade de habilidade (desporto,
cultura).

Ele confirmou durante o encontro que a actividade terá
lugar às 15:00, no recinto da Igreja Santa Cruz. Para
participar na Caça ao Tesouro, as equipas devem ser
constituídas de quatro elementos e deverão inscrever-
se antes do 7 de Junho, pelo telefono ao (514) 987-3000
#1851 ou com um correio electrónico ao ael-
uqam@hotmail.com. Não perca a ocasião de participar
numa actividade original, onde brincaremos e
apreenderemos ao mesmo tempo, com os nossos amigos
e em família.

Lançamento do livro da
Escola Santa Cruz

Há duas semanas foi o lançamento do livro da Escola Santa
Cruz. Um livro realmente bem trabalhado e tudo a  cores, uma
coisa nunca visto nesta comunidade. Creio que a comunidade,
os pais, os professores e a escola vão ficar enriquecidos com
esta nova iniciativa feita pela Helena Sobreira, Graça Madeira,
Sandra Garcês e Henrique Laranjo. Vi a mensagem do Padre
José Maria Cardoso que explica muito bem este lindo projecto.

“Vejo a escola de Santa Cruz como um rio onde o português
corre num leito de generosidade para um oceano de línguas e
de culturas. Um rio é mais do que o leito e mais do que água.
Sem margens não se tem rio. Mas, e acima de tudo, o rio é
movimento.

Águas paradas não formam um rio. Ser rio é, por isso, uma
forma de estar em que os diversos elementos concorrem para
um todo harmonioso.

Desde a sua fundação que este caudal da língua portuguesa
tem visto, na escola de

Santa Cruz, milhares de crianças que nele se refrescam sob
o olhar atento de professores e encarregados de educação. A
aprendizagem da língua é, também, um encontro de paisagens
humanas em cada rosto novo; uma abertura à novidade em
cada projecto diferente.

O Livro que foi feito é uma prova. A escola de Santa Cruz é
mais do que um dispensário da língua portuguesa. Ela é um
espaço lúdico e um projecto que abraça energias e boas

vontades; compromissos e liberdades. Fico feliz ao ver que
este rio corre sereno, que as águas não estão poluídas e que
as margens, porque são fortes, não temem qualquer caudal.
Saúdo os professores que continuam a abraçar esta causa
como um sacerdócio. Saúdo a Comissão de Pais por serem,
neste rio, as pontes, sempre necessárias, para ligar línguas e
aproximar culturas.” Padre José Maria Cardoso.

Parabéns a Escola Santa Cruz por mais uma nova iniciativa.

Sylvio Martins
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Grandes festas do S. Santo Cristo dos Milagres

Uma afirmação de fé já com 40 anos
Texto de António Vallacorba e fotos de Sylvio Martins

Milhares de pessoas deslo-
caram-se no domingo passa-
do à Missão Portuguesa da
Santa Cruz e ruas das ime-

diações para saudarem a Ve-
neranda Imagem do S. Santo
Cristo dos Milagres, Senhor
da sua fé e esteio das suas

“Vai a passar a procissão. Agora
é o Senhor Santo Cristo que aparece.
E, na crença que as almas revigora

Vai subindo o murmúrio duma prece”
(Espínola de Mendonça)

vidas.
As maiores festas religiosas

da comunidade, que se rea-
lizarem pelo 40º ano no fim-

de-semana transacto, tive-
ram uma das edições mais
intensamente vividas, apesar
da chuva persistente que se

fez sentir nestas últimas duas
semanas, em virtude do que,
houve por bem limitar até à
Avenida Mont-Royal o tra-

jecto da procissão.
Este dia maior começou

com a missa solene e can-
tada, das 14H30, a que

presidiu o padre Paulo Jorge
Monteiro Areia, que até nós

se deslocou para nos ajudar a
viver mais intensamente os
dias festivos.

O padre Areia – registe-se
– é natural de Vila Real, Trás-
os-Montes, no Continente,
tendo ido com 10 anos para a
Ilha de S. Miguel, onde ingres-
sou no antigo Seminário de
Ponta Delgada. Presente-
mente, é pároco das fregue-
sias da Silveira, S. Caetano,
entre outras, da Ilha do Pico.

Com missa bastante parti-
cipada, foi concelebrada pelo
padre Areia, padre José Ma-
ria Cardoso, padre António
Araújo e padre Laurensius
Ruba, coadjuvados pelo diá-
cono António Ramos, durante
o que, o padre Areia se evi-
denciou assaz eloquente na
sua homília e de hábil conhe-
cedor desta tradição festiva
muito querida dos portugue-
ses em geral e dos micae-
lenses em particular.

“O Senhor tem que sair”,
“O Senhor quer Sair”, assim
se expressavam algumas
pessoas ao findar da missa,
entre as quais José de Melo,
antigo presidente da Comis-
são das Festas, de modo a
convencerem muitos de nós
do desejo do Senhor para
que a Sua procissão sempre

se faça.
Efectivamente, a chuva

apenas parou durante toda a
realização da procissão, muito
nobre e extensa, com a Ve-
neranda Imagem, centenas
de pessoas em promessa e
com opas; entidades civis e
religiosas, grupos afectos à

Missão, associações e colec-
tividades culturais e recrea-
tivas, acompanhada pelas
bandas Filarmónica Portu-
guesa de Montreal (FPM),
Filarmónica do Divino Espí-
rito Santo de Laval e Banda de
Nossa Senhora dos Milagres

(BNSM), responsável pela
animação do arraial deste dia,
cujo concerto decorreu sob
condições menos favoráveis
do tempo.

Contudo, o subsolo da igre-
ja voltou a encher-se para o
baile do serão, logo após a
agradável recepção que a
Comissão de Festas ofere-
ceu, na Sala do D. Espírito

Santo, às entidades que se
incorporaram na bonita pro-
cissão.

Note-se que estas gran-
diosas e muito sentidas festas
começaram com os tríduos
preparatórios na quinta e sex-
ta-feira e com o respectivo
encerramento a verificar-se

na segunda-feira, Dia da Rai-
nha Vitória. Para esse último
dia, do programa festivo cons-
tava missa pelas 16H00, se-
guida de arraial tentativa-
mente marcado para ser abri-
lhantado pela FPM, e baile, no
subsolo da igreja.

As actividades do sábado,
que se iniciaram com a mu-
dança da imagem, acompa-
nhada pela Filarmónica do D.
Espírito Santo de Laval e cele-
bração eucarística, foram
fortemente prejudicadas pela
chuva, pelo que o demais se
concentrou no interior.

Ainda no aspecto religioso,
é justo relevar as sempre
deleitosas participações dos
grupos corais sob as regên-
cias de Filomena Amorim e
Inês Gomes, durante as euca-
ristias a que ambos coros
presidiram.

Como se poderá constatar,
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a parte profana foi assaz ani-
mada, com grande participa-
ção da juventude e que, para
além das nossas três filarmó-
nicas locais, contaram ainda
com as actuações dos con-

juntos “Pre-Ex”, “Renova-
tion”, Fátima Miguel, Maria
dos Anjos Domingos e Da-
niel Carvalho, respectiva-
mente, de Kingston e Toron-
to.

Paralelamente, houve os
habituais serviços de bazar e
bar, com a costumeira  “corri-

da” às tradicionais malassa-
das e bifanas, entre outros
petiscos.

Entretanto, e para que
conste, foi em 15 de Maio de
1966 que entre nós se reali-

zou a primeira festa do Se-
nhor Santo Cristo, no antigo
Parque Jarry e ao tempo do
saudoso padre Fatela, graças
à grande fé e generosidade
de Benjamim Amorim, fami-
liares e outras pessoas da sua
amizade e devotos deste Se-
nhor, na aquisição da imagem

da respectiva imagem.
Pela passagem desta feliz

efeméride e do próprio su-
cesso destas festas, dirigimos
uma saudação muito especial
à Missão Portuguesa de San-
ta Cruz e à Comissão das

Festas, nas pessoas dos seus
responsáveis, padre José
Maria Cardoso e José de Sou-
sa, assim como a todos os
fundadores desta manifes-
tação pública da nossa fé.
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Parabéns aos meninos na coroação na Anjou

A Voz de Portugal desafiou o Goliate

Foto de Rogério Barbosa

Quinta-feira 11 de Maio de
2006. O jornal A Voz de Portu-
gal foi convidado para uma visita
a “La Ronde” e também enfren-
tar a nova montanha russa, O
“GOLIATH”.  Todos anos, “La
Ronde” está continuamente a
oferecer novas experiências e
cada ano temos ainda mais novas
emoções.

A nova montanha russa de “La Ronde” mede mais de 53
metros de altura (175 pés) e  excede  o Monstro de 13 metros
(43 pés) e Vampire de 21 metros (69 pés). Depois de uma
queda com mais de 52 metros (171 pés)dá realmente grandes
emoções para aqueles que vão ir lá neste verão.

Sylvio Martins

O Código Da Vinci
Professor Robert Langdon (Tom

Hanks) é um conceituado especialista
simbologia. Uma certa noite o profes-
sor é chamado para ir ao Louvre, ao
local onde o responsável do museu foi
assassinado, deixando uma série de
pistas e símbolos para serem deci-
frados. Com a sua em jogo, junta-se a
esta missão a agente da polícia Sophie
Neveu (Audrey Tautou), juntos reve-

lam um série de segredos escondidos no trabalho de
Leonardo Da Vinci, que apontam para uma sociedade
secreta que se dedica unicamente guardar o segredo que
está por descobrir há mais de 2000 anos.

Estas pistas levam os nossos heróis viajarem por Paris,
Londres e Escócia, pistas que irão ajudar a descodificar o
segredo que irá abalar as várias instituições religiosas de
todo o mundo.

World Trade Center
Oliver Stone regressa ao cinema com mais um tema

controverso, desta vez será sobre o atentado de 11 de
Setembro.

Oliver Stone mais uma vez realiza um filme que
promete dar que falar. Depois do controverso filme
Alexandre, regressa com mais um filme com um tema
ainda presente nas nossas memórias, o atentado contra
as torres gémeas no dia 11 de Setembro de 2001.

O filme conta-nos a história sobre a sobrevivência
heróica de dois poli-
cias de Nova Iorque,
que ficaram presos
nos destroços, depois
de terem entrado nas
Torres gémeas com o
objectivo salvarem o
maior número de pes-
soas. O filme também
acompanha o drama
das suas familias, à
medida que são feitas
as buscas e o momen-
to resgatam os heróis
dos escombros.

“World Trade Cen-
ter” conta com a parti-
cipação de Nicolas Ca-
ge, Maggie Gyllen-
nhaal, Maria Bello, Mi-
chael Peña e Jay Her-
nandez nos principais
papeis.

Sábado a noite, este artista encantou-me com o seu acordeon
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As Festas do Espírito Santo...

“Alva pomba que meiga aparecestes ao Messias no rio
Jordão. Estendei vossas asas celestes sobre o povo de orbe
cristão”.

As festas do Espírito Santo nos Açores desenvolveram-se

como meio de piedade e prece suplicante de socorro, por
ocasião dos abalos sísmicos que assolaram aquelas paragens
do Atlântico, após a colonização.

Naquele tempo, a alma popular vibrava de entusiasmo e
alegria, mas esse entusiasmo e alegria continua a vibrar ainda
hoje em dia e a maior prova que temos é vermos todas as

Texto de Natércia Rodrigues
e fotos de José Rodrigues

O Mundo do Vinho
As importações de vinho privadas

Mário Silva

No mercado português há cada vez mais marcas de vinho.
Muito dele mereceria ser conhecido além fronteiras,
sobretudo no Canadá, onde há um grande potencial de
consumo e onde os apreciadores buscam novidades vinícolas.

Mas, há sempre um “mas” que vem complicar o que deveria
ser simples. No caso particular do Québec, o monopólio de
Estado, a famigerada SAQ, com as regras que impõe, torna-se
um empecilho para as novidades que vão aparecendo. Com
estes condicionalismos, o único recurso será o de enveredar
pelas importações privadas. É óbvio que esta modalidade não
permite uma distribuição comercial à escala da província, mas
faculta aos interessados, sobretudo à restauração, de ter uma
carta de vinhos representativa do Portugal vinícola, que é muito
mais rico e diversificado do que aquilo que se pensa.

Como a lista dos vinhos portugueses da SAQ tem vindo a

decrescer, o consumidor particular ou os responsáveis da
restauração podem virar-se para as agências importadoras
privadas para obterem o que a SAQ não comercializa directa-
mente. Creio mesmo que muita gente ficará surpreendida
quando consultar a lista dos produtos disponíveis das diversas
agências luso canadianas que representam marcas portu-
guesas.

De certeza que vale a pena a diligência.
Lanço, portanto, o convite aos leitores para contactarem a

Alivin, a Vinoaction, a Enotria Internacional, a Global  e
a Fernando Rocha.

Depois, quero que me digam se ficaram ou não surpre-
endidos.

Convidam-se os leitores a  apresentar-nos questões
relacionadas com  o mundo do vinho, podendo para o efeito,
enviar uma mensagem  com o tema preferido para
alivin@alivin.ca . Alivin Canada, Boul. St-Laurent,  suite 204,
Montreal – Tel: 514-844-8532

Pensamento da semana

Lendas da Minha Terra
Lenda de Santa Iria
Conta a história que na antiga Nabância (Tomar) nasceu Iria,

uma bela jovem que desde cedo descobriu a sua vocação
religiosa e entrou para um mosteiro. Esta região da Península
Ibérica era governada pelo príncipe Castinaldo, cujo filho
Britaldo tinha por hábito compor trovas junto da igreja de S.
Pedro.

Um dia, Britaldo viu Iria e ficou perdidamente apaixonado
pela jovem, caindo doente, em estado febril e desesperado.
Reclamava a presença da jovem insistentemente e, apesar de
lhe dizerem que o seu amor era impossível, insistiu na sua
presença. Os pais temendo o pior trouxeram-lhe a jovem que
lhe pediu que a esquecesse, porque o seu coração e o seu
amor eram de Deus. Britaldo concordou sob a condição de que
Iria não pertencesse a mais nenhum homem. Passados tem-
pos, Britaldo ouviu rumores infundados de que a jovem tinha
atraiçoado a sua promessa e amava outro homem. Despeitado,
seguiu-a num dos seus habituais passeios ao rio Nabão e ali a
apunhalou, atirando-a à água.

O corpo de Iria foi levado pelas águas até ao Zêzere e daí ao
Tejo, vindo a ser encontrado junto da cidade de Scalabis
(Santarém), encerrado num belo sepulcro de mármore.

O povo rendeu-se ao milagre e a partir de então a cidade
passou a chamar-se de Santa Iria e mais tarde Santarém. Cerca
de seis séculos mais tarde as águas do Tejo voltaram a abrir-
se para revelar o túmulo à rainha D. Isabel, que mandou colocar
o padrão que ainda hoje se encontra na Ribeira de Santarém,
para que o milagre não fosse esquecido.

A esperança se adquire. Chega-se à esperança através da
verdade, pagando o preço de repetidos esforços e de uma
longa paciência. Para encontrar a esperança é necessário ir
além do desespero. Quando chegamos ao fim da noite,
encontramos a aurora. (Georges Bernanos)

famílias que recebem a coroa em suas casas.
Na semana do 14 ao 21 deste mês de Maio, em casa de

Maria José Miranda, depois do afanoso trabalho quotidiano, ao
anoitecer, juntaram-se os vizinhos, parentes, amigos para
rezarem o terço. O terço é público e, em frente dos símbolos
rezou-se e cantou-se.

Vieram depois os padres-nossos e ave-marias do estilo que
o director da cerimonia pedia, ora pela juventude, por intenções

pessoais, pelos falecidos, pela saúde da Mordoma.
Seguiu-se com um agradável convívio onde ao som dos

acordeões e ferrinhos se cantou e ate dançou.

Espírito Santo em Longueuil
Em casa do Francisco e Elma Rocha, toda a semana de 14

a 20 de Maio, se rezou o terço na companhia de muitos amigos
e familiares.

Na sexta-feira, o terço foi rezado directamente para a
Califórnia, via Internet. No sábado, o evento decorreu na
Associação Portuguesa do Espírito Santo (Hochelaga), onde
se rezou o terço pelas 20 horas, servindo-se seguidamente o
molho de bofes, bem à moda da Terceira.

No domingo realizou-se a coroação pelas 10 horas, na igreja

Santa Cruz. Às 12 horas, foi servido sopa do Espírito Santo,
alcatra e maça sovada, em Hochelaga, para umas 200 pessoas.

Parabéns à família Rocha; foi uma semana bastante alegre
para as famílias que vieram dos Estados Unidos e de Toronto.

Da parte de Francisco, Elma, Alexandre e Frank, sinceros
agradecimentos a todos que os acompanharam durante esta
semana e a todos que trabalharam; e um especial
agradecimento aos familiares que se deslocaram da Califórnia
e Toronto para esta festa.Obrigado a todos!
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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

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

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

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

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

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

TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent    514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent    514.842.8077

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

514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

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

DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
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
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UM SERVIÇO DO
DR. FRED M. ZAROW
“Clinique Chiropratique Zarow”
6872 St-Denis #101                       514.279-6536
cliniquezarow.com/portugues.htm
RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE  E. 514.858. 6030

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

† Maria Pimentel Costa
1925 - 2006

Faleceu em Montréal no dia 17 de Maio de 2006,
com a idade de 80 anos, a Sra. Maria Pimentel,
viúva de Manuel  Costa, natural de Ribeira Quente,
São Miguel, Açores.
Deixa na dor seus filhos Marta (Manuel Vieira),
Alda (João Craveiro), José Manuel (Lucy Cabral),
Fátima (Sylvain Despatie) e João (Fátima Linhares);
seus netos (as) Paulo (Anna Vieira), Anna, Michel,
Sandra, Sónia (Mario Lipari), Christine, Jennifer,
Sofia e Emma; seus bisnetos (as) Brenda, Zachary,
Adrianna e Thomas; seu irmão Manuel Pimentel,
assim como muitos outros familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na Igreja Saint-Vincent Ferrier,
presidida pelo Rev. Padre Carlos José Dias, seguindo depois o cortejo fúnebre
em direcção ao Cemitério de Laval, onde foi a sepultar ao lado do marido,
descansando os dois para a eternidade.
A família vem por este meio agradecer a todos os que com sua presença,
palavras e gestos de amizade os reconfortaram nestes momentos difíceis
da sua vida. A todos o Nosso Sincero Obrigado e Bem-Hajam.
O serviço fúnebre esteve a cargo de:

MAGNUS POIRIER inc.
222, boul des Laurentides, Laval

Director: José Teixeira
Tel.: 514-727-2847

Mãe, somente três letras,
Mas palavra mais doce do mundo.

Mãe, obrigado pela vida.
Mãe, obrigado pela alegria, mesmo quando se estava triste.

Mãe, obrigado pelo sorriso, mesmo quando se chorava.
Mãe, obrigado por tudo, ficarás sempre no nosso coração.

Mãe, nunca te esqueceremos.
Mãe, lá do Céu abençoai-nos.

Obrigado Mãe.

Teresa Zulmira Pereira
1910 - 2006

Faleceu em Montréal no dia 10 de Maio de 2006, com
a idade de 96 anos, a Sra. Teresa Zulmira Pereira,
natural de Capelo, Horta, Faial, Açores e viúva do
Sr. Ricardo Neves.

Deixa na dor sua bisneta Tanya-Michelle Contente,
que passou inumeráveis horas ao lado da sua bisavó
adorada, sua neta Maria Getty Contente, seu genro
Manuel Contente, seu filho Gaspar Neves, sua nora
Felicidade Simas da Silveira, seus netos (as),
bisnetos (as) residentes nos Açores. Era Mãe de
Gabriela Neves  Contente e de Zeca Neves.

Uma missa será celebrada na Missão Santa Cruz, situada no 60 Rachel oeste,
esquina com St-Urbain, Montréal, no próximo sábado, dia 27 de Maio, às 16
horas (4 horas da tarde). Em vez de enviarem flores, a família pede o favor
de que as pessoas passem uns momentos ao lado de uma pessoa idosa,
consolando-a, acarinhando-a, sorrindo, confortando-a.
A família convida todos os amigos a assistirem à missa em sufrágio da sua
alma e, desde já, agradece as palavras e os gestos de reconforto. A todos
o Nosso Sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER inc.

7388, boul Viau, St-Leonard
Director: José Teixeira

Tel.: 514-727-2847

†

† José Santos Cunha
1967 - 2006

Faleceu em Montreal, no dia 19 de Maio de 2006,
com 38 anos de idade, José Santos Cunha, filho de
Maria Santos e Manuel Cunha, já falecido.
Deixa na dor sua mãe, seus irmãos Daniel (Olga
Grilo) e Sérgio (Teresa Silva); suas sobrinhas
Ariana, Emily, Sara e Bianca; sua avó Carolina
Santos; sua cônjuge Lisa Skanes; tios e tias, assim
como outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins

O funeral decorreu segunda-feira, 22 de Maio, após missa de corpo presente,
na Missão Santa Cruz. Os seus restos mortais serão sepultados no cemitério
Notre-Dame-des-Neiges.

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 amanhã, quinta-feira 25 de Maio de
2006, pelas 18h30, na missão Santa Cruz.

†

†

†

José Moniz

Faleceu em Montreal, no dia 17 de Maio de 2006,
com 64 anos de idade, José Moniz, natural das
Calhetas, São Miguel, Açores, esposo da Sra.
Madalena Rocha, natural da Conceição, Ribeira
Grande.
Deixa na dor sua esposa, assim como outros
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu segunda-feira, 22 de Maio, após missa de corpo presente,
na Missão Santa Cruz. O seu corpo foi sepultado no Mausoléu St-
Martin.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Maria Angela Carreira dos Santos

Faleceu em Lasalle, no dia 17 de Maio de 2006, a Sra.
Maria Angela Carreira dos Santos, natural de Porto
de Mós, Leiria, Portugal, com a idade de 73 anos.
Deixa na dor seu esposo, o Sr. João Neto dos
Santos; seus filhos José (Esther), Ivone (Luc) e
Goretti (Richard); seus netos Tania, Benjamin e
Rebecca; sua irmã Fernanda (José Carlos Carvalho);
seus cunhados José e António, seus sobrinhos e
sobrinhas, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire GRUPO YVES LÉGARÉ inc.
1350, Autoroute 13, Laval
Victor Marques
Tel. (514) 595-1500
O funeral teve lugar no dia 20 de Maio, após missa de corpo presente, pelas
10h00, na Igreja de Santa Cruz, seguindo depois para o cemitério Papineau,
onde foi a sepultar, em cripta.
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.

1o Ano de Saudade
José Tavares

7-06-1922  –  27-05-2005
Seus 3 filhos, familiares e amigos recordam com
profunda saudade o seu ente querido.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas
na liturgia do 1o  ano em sufrágio pela sua alma, que
será celebrada no sábado 27 de Maio de 2006, pelas
18h30, na Igreja Santa Cruz.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas
que se dignarem assistir a este acto religioso.

† Lúcia Costa
Faleceu ontem, dia 23 de Maio de 2006, na Califórnia,
com 55 anos de idade, Lúcia Costa, com doença
prolongada.
Deixa na dor seus filhos, sua mãe Eufrosina Soares,
suas irmãs, assim como mais familiares e amigos.

Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas
na liturgia do 7o dia em sufrágio pela sua alma, que
se realiza no dia 30 de Maio de 2006, pelas 18h30,
na missão Santa Cruz, e na liturgia do 30º dia, que se realiza no dia 23 de
Junho, pelas 18h30, na missão Santa Cruz.
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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

13

Companhia estabelecida há mais
de 15 anos procura pessoa com
experiência para colocação de
“pavé-uni” e muros de blocos e
condutor com carta de condução
classe 3. Bom salário.

(514) 444-4669

Operários com 5 anos de experiência
em “pavé-uni” e muros de apoio.

(514) 881-8342
ou (514) 968-9682

Homens sérios e pontuais, com
experiência, para colocação de “pavé-
uni” e muros. Deve ter carta de
condução.

Contactar Dias:
(514) 704-6422

Procura-se pessoa para trabalho
geral. Varina Alumínio:

(514) 362-1300

Contentores a partilhar, para a zona
de Aveiro. Partida em fim de Junho.

(450) 926-8271

Pessoa para limpeza de casa e
cozinhar, a tempo inteiro. 9h às 17h.
Excelente salário. Posto permanente.
Ter carro uma vantagem. Falar
Francês ou Inglês.

(514) 369-2997
Agence Phil Globe

Pessoa com experiência para cortar
a relva e para o mantimento do terreno
à volta da casa. Tempo inteiro.

(514) 777-2513
ou (450) 664-0310

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

CONTENTORES

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

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

boul. St-Laurent.

Procuramos padeiro com experiência,
para trabalhar ao fim-de-semana.

(514) 385-4361

Pessoal para trabalhar nos jardins.
Com ou sem experiência.

(514) 995-9745

VENDE-SE

Contabilista com experiência para
escritório de C.A. Deve ter muitos
bons conhecimentos informáticos e
facilidade em adaptar-se a novos
programas.

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

MOUNT
ROYAL CLUB

Procuramos pessoa para trabalhos gerais
– pessoa idosa de preferência. Oferecemos
boas condições de trabalho e boas
vantagens sociais, tais como seguros de
medicamentos e de dentes, e fundo de
pensão. Salário: $9 / hora e bónus 3 vezes
por ano. Garantidas 40 horas por semana
(fins-de-semana à noite, restantes horas
durante a semana, de dia).

Contactar
Isidro Dias (514) 842-5454Isidro Dias (514) 842-5454Isidro Dias (514) 842-5454Isidro Dias (514) 842-5454Isidro Dias (514) 842-5454

Apartamento em Lisboa. Quartos
assoalhados. Rés-do-chão com
quintal. Junto Av. Igreja. Campo
grande. Próximo de universidades.

Preço : 150 000 Euros.
(514) 254-1154 ou

(514) 248-4431

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

Vende-se Super Merado e
prédio com rendimentos
8 apartamentos. Situado

na Petite Patrie/Rosemont.
(514) 992- 5930  -

www.firstcorp.ca/SMP/

Pessoa para servir clientes ao balcão
e responsável do balcão de
sanduíches.

URGENTE. (514) 992-8224

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

Com experiência.
(514) 321-5741

Empregado para “frutas e legumes”,
a tempo parcial – 5 dias por semana.
Mínimo de 3 anos de experiência. Os
interessados devem apresentar-se

no 6586 Papineau
(esquina Beaubien),

com CV.

Procuramos pessoa para reparações
de chassis/bate-chapas/pintura.
Tempo inteiro ou parcial.

Contactar Daniel
ou Michel: (514) 272-3380

Restaurante de 40 lugares,
estabelecido há 40 anos. Situado no
5895 Hochelaga, em Montreal.

Contactar Pedro:
(514) 254-5766 ou

(514) 831-4445

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
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EI-LO. Braga foi a capital de Portugal. O Euro-2006 deu o
pontapé de saída e o País tem de abraçá-lo. As manifestações
de carinho sucedem-se no Minho, mas é necessário mais.
Todos temos de esquecer, para já, o Mundial da Alemanha. O
momento é dos sub-21. O Euro, o nosso Euro, só pode ser um
sucesso. O espectáculo está garantido. Falta o troféu ficar entre
nós. A contagem decrescente iniciou-se ontem.

Triunfo do futebol. Este ano não há férias. Há dias disputou-
se a final da Liga dos Campeões, ontem iniciou-se o Euro de
sub-21. Depois, segue-se o Mundial. Concentremo-nos no

nosso. Só há uma forma de amenizar essa dor. A conquista do
Euro-2006! O País provou que ama o futebol, a Selecção
Nacional. Que sabe receber. Que sabe ganhar ou perder.
Mais importante: que sabe fazer do futebol uma festa. É isso
que todos esperamos ver. O repto de Scolari continua válido.

Que o País se vista com as cores da nossa Bandeira. Desde há

Europeu Sub-21

Calendario de Portugal (grupo A) - (hora de Montreal)

25-05-2006    Portugal – Servia e Montenegro       Barcelos           14.45

28-05-2006    Alemanha – Portugal                     Guimaraes        14.45

01-06-2006   1 do grupo A – 2 grupo B         Braga                 12.15

01-06-2006   2 do grupo A – 1 grupo B                 Aveiro              14.45

04-06-2006    Final        Porto               14.45

Aí está o Europeu de sub-21
muito, Portugal brilha nos escalões jovens. É, por exemplo,
bicampeão do Mundo em sub-20. Mas tem valor para mais.
Muito mais. Temo-lo provado. Uma geração de jogadores do
talento de Ricardo Quaresma, João Moutinho, Manuel
Fernandes, Nani, Hugo Almeida... tem de acreditar. E nós de
nos sentirmos confiantes. Até ao Bessa. No dia 4 de Junho. O
dia da final. O dia da festa.

Sucesso garantido
O Euro-2006 é sucesso garantido. Os recordes de

transmissões televisivas estão batidos. Vários jogos já têm

lotação esgotada. Não só de Portugal. A enorme comunidade
de imigrantes ucranianos também fará a sua selecção sentir-
se em casa em Águeda. Já não há lugar para mais ninguém. A
UEFA, mais uma vez, orgulhar-se-á da nossa organização.
Portugal está, definitivamente, no centro da Europa. O
continente está, a partir de ontem, centrado em nós. Nada que
nos iniba. Deixámos de nos sentir pequeninos. Actualmente,
assumimos o risco. O favoritismo. Jogamos em casa e
nenhuma selecção pode ser mais candidata do que nós.
Agostinho Oliveira é o primeiro a assumi-lo. Os adversários são
valorosos, mas a Selecção Nacional vai jogar em estádios
vestidos de verde e vermelho e o som será uníssono: Portu-
gal, Portugal!

A VOZ A CAMINHO DO MUNDIAL
Petit: «Agora há mania de dizer
que só dou porrada, mas tenho as
costas largas e encaixo bem»

Petit foi confrontado  com a forma impetuosa que é lhe
atribuída no modo como disputa os lances e o médio da
Selecção Nacional respondeu com boa disposição e factos a
uma acusação que não abala.

«No Boavista já jogava da mesma maneira. Fui ao
Campeonato do Mundo e não levei um amarelo. Às vezes fala-
se de mais. Há jogadores que se calhar dão mais porrada do
que eu, mas de que não se fala tanto. Mas eu como estou numa
equipa grande... Agora há a mania de falar que o Petit só dá
porrada. Mas eu tenho as costas largas e encaixo bem»,
respondeu o jogador na conferência de imprensa desta
segunda-feira mostrando abnegação em favor dos interesses
do grupo para o Mundial da Alemanha: «O mais importante é
ajudar a selecção. Não penso em termos individuais.»

E também a mesma solicitude em prol dos objectivos que
norteiam os convocados de Scolari foi garantida por um jogador
que foi suplente no Euro 2004 que está em estágio para o
Mundial 2006: «Não houve frustração. Foi muito importante
o apoio que nos deram. E nós que ficámos no banco também
apoiámos. Eu não me importo de ficar no banco se Portugal for
campeão do mundo.»

Restaurantes criticam decisão da
SportTV de proibir exibição de
jogos do Mundial

A Associação da Restauração e Similares de Portugal
(ARESP) acusou a decisão da SportTV de proibir a difusão de
jogos do Mundial em público de «discricionária, abusiva e
ilegal».

Esta posição surge depois da televisão desportiva ter
enviado uma carta à associação onde informava ter adquirido
os direitos desportivos da transmissão de todos os jogos do
Campeonato do Mundo FIFA 2006 para Portugal e que, por
isso, «não autorizava a passagem de quaisquer imagens
televisivas do Campeonato do Mundo FIFA 2006 (incluindo as
que forem transmitidas em sinal aberto) em locais públicos e/
ou ecrãs gigantes.»

A ARESP considera que está a ser posto em causa o direito
à informação e que esta decisão poderá causar às empresas de
restauração prejuízos num sector já de si em crise

Tiago: «Neste momento não me
passa pela cabeça não jogar»

Tiago foi um dos convocados para o Euro 2004, mas não foi
utilizado. O médio assume que quer jogar no Mundial 2006 e
outra coisa não lhe passa pela cabeça, mas refere também não
que deixava de passar novamente por toda a experiência que
teve no banco do Europeu de Portugal.

«Ficaria decepcionado se não jogasse. Neste momento, não
me passaria pela cabeça não jogar, como disse nas
conferências do Euro 2004», reconheceu  mostrando que vai
contribuir para colocar no nível máximo as opões da Selecção
Portuguesa: «Quero jogar e neste momento não me passa pela
cabeça isso não acontecer.»

Este empenho resulta de quem espera jogar o Mundial e de
quem «passava pelo Euro como da outra vez, mesmo sem
jogar», pois «foi uma grande experiência». Agora, a esperança
é em ter «uma participação muito activa nesta Selecção»

Pauleta destaca que «Scolari
trouxe tranquilidade» à Selecção

Pauleta assume que a Seleção Nacional é «um grande grupo,
unido, com vontade de fazer um grande Mundial, no
seguimento do Europeu». A essa mentalidade, o avançado
açoriano atribui grande responsabilidade ao trabalho de Luiz
Felipe Scolari

«Estamos confiantes de que vamos fazer um grande
mundial. Temos qualidade e vontade para isso. Há calma para
trabalhar, criou-se ambiente e um grupo bastante fechado a
problemas que às vezes acontecem. Scolari trouxe essa
tranquilidade», afirmou Pauleta com destaque para o
seleccionador nacional.

Sobre o que pode fazer durante os jogos, o avançado não se
intimida com as dificuldades que os adversários lhe possam
proporcionar: «O Mundial é composto por grandes selecções.
A mim cabe-me arranjar espaços, criar situações para rematar
e marcar o maior número de vezes».

BREVES A CAMINHO DO MUNDIAL
Davor Suker afirmou  que a
Croácia vai surpreender os seus
adversários, incluindo o
campeão do mundo e super-
favorito Brasil, e ganhar o Grupo
F do Mundial. O Japão e a
Austrália são os outros
adversários dos europeus

Serghiy Fedorov, defesa da
selecção da Ucrânia, vai falhar
o Mundial devido a lesão. O
jogador Dínamo de Kiev contraiu
uma lesão na anca e tem pela
frente três meses de recu-
peração, de acordo com o site
do clube, pelo que não vai fazer
parte das opções do selec-
cionador Oleg Blokhin.

O internacional do Paraguai,
Roque Santa Cruz sentiu de
novo dores no joelho durante um
treino da selecção, depois da
grave lesão nos ligamentos do
joelho direito que sofreu há nove
meses. O avançado está apre-
ensivo quanto à situação: «Senti
uma dor no joelho e não foi uma
boa sensação».

A selecção italiana está envol-
vida na polémica que envolve o
futebol em Itália, a apenas três
semanas do início do mundial.
Depois de terem existido pres-
sões de vários quadrantes da
sociedade para que Marcello
Lippi se demitisse, ainda antes
do início do Campeonato do
Mundo, o presidente em funções
da Federação Italiana, Guido
Rossi, reiterou ter «plena
confiança»

Nicolas Anelka está tão frustado
pelo facto de não ter sido
convocado para o Mundial que
nem sequer tenciona ver os
jogos pela televisão. O avançado
gaulês não poupa críticas a
Raymond Domenech.

O central do Benfica e da
selecção brasileira, Luisão,
partiu  com o escrete, rumo à
Suíça, sem grandes ilusões de
ser titular no Mundial da Ale-
manha segundo suas próprias
palavras.

BREVES NACIONAIS
«Tenho grande apreço por
Rui Costa» (Fernando Santos)
No primeiro dia de trabalho de
Fernando Santos no comando
do Benfica, o técnico português
aceitou falar sobre a
possibilidade do regresso de Rui
Costa e admitiu que tem «grande
apreço» pelo médio português
do AC Milan.

«Sinto que ainda posso fazer
alguma coisa» (Rui Costa)
 Rui Costa está a caminho do
Benfica. O internacional portu-
guês está à beira de rescindir
contrato com o AC Milan (até
Junho de 2007) e de concretizar
um dos seus sonhos: terminar a
carreira desportiva no seu clube
do coração

Lyon renova com Wiltord
Os campeões franceses
anunciaram terem renovado o
contrato do internacional gaulês
Sylvian Wiltord por duas
temporadas, com mais um ano
de opção.

Shevchenko anuncia futuro
esta semana. O internacional
ucraniano Andrey Shevchenko
irá amanhã anunciar o seu fu-
turo. O avançado tem na sua
posse a proposta para renovar
pelo AC Milan e a hipótese de
abandonar o clube italiano e
assinar pelo Chelsea.

Galatasaray confirma con-
versações com Robert.  O
dirigente do Galatasaray, Fatih
Goksen, voltou a confirmar na
imprensa turca que o extremo
francês Laurent Robert, do
Benfica, irá marcar presença na
Turquia para analisar a
possibilidade de assinar pelo
campeão local.

Benni tem a porta aberta. Mc
CARTHY deve ter cumprido a
última época com a camisola do
FC Porto. A possibilidade de sair
para Inglaterra, concretamente
para o Everton, é cada vez mais
real. O valor da rescisão é de seis
milhões de euros e, por este valor,
o avançado tem a porta aberta.

Portugal 0 - 1 França
Resultado do Jogo de ontem
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HELENA RESENDEKEVIN ANTUNES

“Um sonho realizado”
O Sport Lisboa e Benfica já

começou a preparar a nova
época e para além da roda-viva
das contratações, que come-
çam agora a fazer manchete
em todos os meios de comu-

nicação social, o clube encar-
nado já escolheu o treinador
para a época corrente. Fer-
nando Santos foi o escolhido
para liderar a equipa técnica
encarnada, da qual ainda fa-
zem parte nomes como:
Chalana, Rosário, Ricardo
Santos e Bruno Moura.

Na conferência de impren-
sa, que o treinador deu no
Estádio da Luz, este demons-
trou a sua satisfação por estar
no Benfica e assegurou ainda
as intenções de fazer deste
um Benfica vencedor. “O
objectivo é ganhar. Quere-
mos ganhar as provas todas.
Pelo menos vamos trabalhar
nesse sentido, mas para isso
terá de haver muito trabalho
e muita dedicação. O Benfica
é um clube mundialmente
conhecido e é com muito
gosto que venho treinar o
plantel principal nas próximas
duas épocas”, começou por
afirmar o técnico que na últi-
ma época orientou o AEK de
Atenas.

Benfiquista desde
pequenino
Fernando Santos nunca es-

condeu o seu benfiquismo e
finalmente e passados quase
vinte anos desde que iniciou a
sua carreira como treinador,
consegue finalmente alcan-
çar o seu sonho de criança:

trabalhar no Benfica. Porém
e apesar deste amor pelo
clube da Luz, tal nunca o im-
pediu de vestir outras cami-
solas, nomeadamente a do
Futebol Clube do Porto e a do

Sporting Clube do Portugal.
Todavia, e segundo deixou

antever na conferência de
imprensa, este é realmente
um momento há muito tem-
po ambicionado, que o dei-
xou extremamente contente
por se tornar agora numa
realidade. “Não estou sur-
preendido. Na quarta-feira,
quando surgiu o primeiro
contacto houve um momento
de satisfação, não de surpre-
sa, o que é natural”, afirmou.

Igualmente afirmou que
este é um momento especial

porque era também um so-
nho para o seu pai vê-lo a
treinar o Benfica. “Está lá em
cima. Faz 10 anos que faleceu
e trouxe-me a este estádio
quando eu tinha 50 dias de
idade”, concluiu Fernando
Santos.

Carreira de sucessos
Mas Fernando Santos não

é nenhum inexperiente, nes-
tas lides como treinador. O
início da sua carreira foi no
Estoril, onde esteve quatro
anos na II Divisão, mas onde
na época de 1991/1992 atin-
giu a subida para o escalão
principal. Em 1995 foi para o
Estrela da Amadora, onde
permaneceu quatro épocas,
até receber um convite por
parte de Pinto da Costa para
liderar o comando técnico do
clube do Porto. Ficaria três
anos nas Antas, onde ganhou
o campeonato em 1998/
1999, precisamente no ano
em que ganhou a alcunha de
“engenheiro do penta”. No
comando do Futebol Clube
do Porto, Fernando Santos
acabaria ainda por ganhar
ainda duas Supertaças e duas
Taças de Portugal.

No seu curriculum encon-
tram-se ainda clubes como o
AEK (2001/2002 – 2004/
2006), o Panathinaikos
(2002/2003) e o Sporting
Clube de Portugal (2003/
2004).

Agora tem o grande desa-
fio da sua carreira… conquis-
tar títulos no seu clube do
coração.

Impact ao Ataque!
Fotos de Filipe Estrela

Depois de terem sofrido a
primeira derrota do ano há
duas semanas em Charleston
por 3-1, o Impact voltou a casa
em força, no jogo de apre-
sentação aos seus adeptos,
ao impor-se por 4-0 frente ao
Thunder de Minnesota.

O jogo contra o Charleston
proporcionou fraca prestação
pela parte Montrealense, que
estava privada de duas peças
fundamentais, sendo Zé Ro-
berto e Adam Braz. O Char-
leston foi mais eficaz e o Im-
pact nunca conseguiu tomar
controlo do jogo. O único golo
da equipa azul e branca foi
apontado pelo Daniel Anto-
niuk, que marcou o seu pri-
meiro golo ao serviço de Mon-
treal, mas foi insuficiente para
chegar aos calcanhares dos
campeões em título. O jogo
terminou com o Impact a
perder pela primeira vez em
muitos anos, logo ao terceiro
jogo da época.

Com uma semana de trei-
nos pela frente, o Impact pre-
parava o tão esperado jogo de
apresentação em Montreal
com muito apresso; os joga-
dores estavam insatisfeitos
com a falta de ataque e esta-
vam ansiosos de saltar em

campo para provar que ainda
tinham muito que dar. Eram
esperados cerca de dez mil
adeptos para o jogo de aber-
tura no Centro Claude-Robil-
lard e os jogadores ansiavam
pelo pontapé de saída que iria
ser efectuado domingo, dia
21 de Maio pelas 16h00.

Assim foi, mas só com
8,821 adeptos nas bancadas,
devido às más condições cli-

matéricas. O Impact come-
çou o jogo com o melhor
“onze” possível, por curiosi-
dade, com os três jogadores
lusos a jogarem como titu-
lares.

Os três foram elementos
muito importantes na vitória
por os substanciais 4-0, mas o
maior destaque do jogo foi
para o número 23, seja o
pequeno António Ribeiro,
que deu “show”. Este último
esteve envolvido em dois dos
golos do Impact, ao fazer
uma assistência de bicicleta
para o golo de Patrick Leduc
e ao apontar o terceiro golo da
equipa da casa com um belo
cabeceamento, a completar
um centro feito à medida por
Adam Braz.

Fora esses dois lances de

claro destaque, Ribeiro este-
ve omnipresente em campo,
sendo o motor do ataque azul
e branco. A prestação veio
provar que o seleccionador
Frank Yallop teve boas ra-
zões de o chamar à selecção
canadiana. Quando questio-
nado pelo jornal A Voz de
Portugal sobre o seu mo-
mento de forma, Ribeiro res-
pondeu: “Tenho-me sentido
muito bem e tenho trabalhado
muito para ser titular na
equipa. Isto foi-me premiado
com a minha primeira chama-
da à selecção, e mais uma vez,
hoje, estou muito satisfeito
pelo meu rendimento, mas
não vou parar de trabalhar”.
O Impact acabou então o jogo

de apresentação aos adeptos
com uma vitória por 4-0. Viu-
se finalmente um Impact
mais atacante e a jogar com
muita confiança. O Impact
dominou completamente o
jogo e o Minnesota nem con-
seguiu um tiro perigoso à
baliza de Greg Sutton.

A equipa prepara agora o
seu próximo encontro, que
será contra a equipa de
Romario, o FC Miami, que
visitará Montreal no próximo
domingo, 28 de Maio. O jogo
terá lugar pelas 16:00 horas
no Complexo Desportivo
Claude-Robillard.
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