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FESTA DE SÃO JOÃO

António Vallacorba

NA SANTA CRUZ

Cada um é do tamanho
que vê o mundo

“T

enho notado nestes últimos anos que no nosso bem-amado jornal – A Voz de Portugal -,
o negativismo é rei”, assim começa a missiva que um
estimado leitor enviou a este semanário, na qual o magoa o facto de só publicarmos crónicas de maldizer e
notícias menos boas acerca de Portugal.
Paralelamente, e entre outros comentários, diz, por
exemplo que “ultimamente Portugal e os portugueses
têm sido insultados pelos ingleses a propósito da criança raptada”, mas que o cronista a que se refere “nem se
digna dizer uma palavrinha em nosso favor”.
Antes de mais, gostaria de agradecer esta interacção
da parte deste nosso atento e dedicado leitor, na medida em que um jornal é para ser lido e também comentado. Daí sempre aplaudirmos que alguém tire tempo
para nos escrever e comentar o que lhe aprouver. O
que, aliás, raramente acontece; mas quando se veriﬁca,
é...sempre pela negativa!
Tal como sucede com o presente caso, pois, também
Continuação na página 2

À ATENÇÃO DA COMUNIDADE

Jogo Portugal/Gambia
A Redacção

H

ugh Brodie, da CBC/Radio Canada, contactou o nosso director no âmbito da realização
do jogo Portugal/Gambia, marcado para 8 de Julho
próximo. Informando-o, também, que aquele dia
vai ser considerado no Canadá como o Dia Nacional
do Futebol, pretendeu saber se a comunidade portuguesa de Montreal estava a organizar quaisquer
actividades como forma de celebrar aquele evento,
pois a CBC/Radio Canada pretende fazer a respectiva cobertura.
Como já devem saber, nesse dia, pelas 15H00, uma
caravana de automóveis partirá da Mercearia Sá
& Filhos (ruas St, Urbain/Villeneuve), rumo ao Estádio Olímpico, enquanto do Clube Triângulo, na
Rua Duluth, sairá outra caravana, a pé e à mesma
hora. Imaginamos que os nossos compatriotas irão
embandeirados e em exuberante euforia, numa
grande manifestação popular para apoiar os jovens
da equipa nacional. Sendo assim, seria interessante
que clubes, associações e demais colectividades recreativas pudessem juntar-se-lhes, a ﬁm de se dar o
maior impacto possível ao acontecimento. Aqui ﬁca
a sugestão.

Ver página 22
1 de Julho

Feliz Dia do Canadá e da Madeira
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aqui, na nossa comunidade, não há humildade para se
elogiar o que quer que o mereça, mas nos dando imenso
“prazer” mostramos o nosso espírito crítico acerca de
tudo. É a nossa mentalidade. É uma questão de “cultura”. Posto isso, compreendo perfeitamente as – chamemo-las assim – frustração e mácula expressas pelo
referido leitor, e comungo até com algumas das queixas
mencionadas. Só que nem tudo na vida é exactamente
como desejamos e/ou é moldado à nossa maneira. Temos, aqui no jornal, um código de princípios assaz democrático e livre, em que o cronista escolhe o tema que
mais lhe apetece abordar e/ou que está a fazer manchete
num determinado momento. Sabendo-se que há gente
que, talvez por falta de humildade, só descortine defeitos nas pessoas e nas coisas que mais gostam, contudo, e
tal como o subtítulo sugere, cada qual tem a sua maneira
de ser e a sua própria sensibilidade. Nem todos, portan-

AGENDA COMUNITÁRIA
LUSO MONTREAL - CH CANAL 14

Esta semana recebemos: João Balança e Victor Barreiro da Filarmónica Portuguesa de Montreal; Duarte Faria,
presidente da Banda de Nossa Sra dos Milagres, Cristina Lopes de Medeiros da Rádio Canadá Internacional,
David Yergeau e a crónica desportiva.

EXCURSÃO A FALL RIVER

A ﬁlarmónica do Divino Espírito Santo de Laval organiza
uma excursão para as festas do Divino Espírito Santo em
Fall River nos dias 25 e 26 de Agosto de 2007. Para mais
informações: João Aguiar: 450.629.5228.

CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE
Organiza-se um passeio às mil ilhas, sábado, dia 14 de
julho. saída da Casa dos Açores às 7h30 e regresso às
22h00. O passeio está incluido o almoço em Gananoque e
cruzeiro de 3 horas. preço $90.00 por pessoa. Contacte a
caçorbec para o 514 388-4129.

PENSAMENTO DA SEMANA
O homem pode se dar ao luxo de prolongar o período de
apaixonamento. A mulher, muito antes, tem que botar a
viola no saco. (Dina Sfat)

EFEMÉRIDES - 27 DE JUNHO
1801. O Cairo, capital do Egipto mameluco, rende-se às
tropas britânicas que a cercam
1948. Morre Bento de Jesus Caraça, matemático famoso
e militante comunista.

to, vêem a mesma coisa pelo mesmo ângulo. Por outro
lado, o referido leitor há-de nos desculpar o sarcasmo,
mas o jornal não “fabrica” notícias ao gosto individual de cada um dos nossos leitores. Não se trata, pois,
de algo que possamos “encomendar” tampouco a preço e medida. As coisas acontecem diariamente no País,
a Imprensa escrita, falada, visual e da “Internet” noticiam-nas lá, depois, aqui, transcrevemo-las na íntegra e
conforme o espaço disponível no momento. No caso da
menina raptada, que outra reacção é que seria de esperar
da parte dos “media” ingleses, ou o que é que, sobre o
assunto, poderá um cronista porventura dizer em abono
do país em que o crime foi perpetrado?
Evidentemente, nem todos os portugueses tiveram culpa no sucedido. E, se calhar, nem um único português
poderá ter estado envolvido.

Droga transportada no estômago
Augusto Machado

C

ada vez são mais os traﬁcantes a viajar de avião
levando droga no aparelho digestivo. É o novo
método para despistar as autoridades. Recentemente a
Polícia Judiciária (PJ) deteve 10 indivíduos no Funchal,
Ilha da Madeira, cada um com um quilo de droga no
estômago. Um deles não aguentou a ansiedade, as dores
e o medo. O desesperado procurou ajuda nas urgências
do Hospital Central do Funchal onde acabou por confessar: tinha cerca de um quilo de droga nos intestinos.
As autoridades policiais detiveram, logo ali, o alegado traﬁcante, que se manteve internado no hospital até
“libertar” aquilo que dizia transportar. “O homem não
ganhou para o susto, adiantou uma fonte hospitalar, se
alguma das 800 doses individuais de heroína que tinha
dentro de si rebentasse, a morte era praticamente certa”.
Nesse mesmo dia, o hospital já recebera outro caso semelhante. A PJ detivera, no aeroporto do Funchal, um
indivíduo com cerca de 40 anos, suspeito de ser também
correio de droga. Conduzido de imediato ao hospital e,
através de um raio-X à zona abdominal, foi conﬁrmada
a suspeita. Mais cerca de um quilo de heroína ﬁcou à
vista.
Mais de 30 mil doses. Só no último mês e meio foram
detidos na Madeira 10 correios de droga com heroína e
cocaína escondida no aparelho digestivo.
Na primeira semana de Maio, no âmbito de uma operação internacional no combate ao tráﬁco de estupefacientes, a PJ detivera, no aeroporto do Funchal, dois
homens com 12 mil e 500 doses de heroína e cocaína.
Cerca de duas semanas depois, foram detidos mais três
indivíduos, também correios de droga, que transportavam 17 mil e quinhentas doses de heroína e cocaína. E
as detenções continuaram. Duas semanas depois, a Judiciária interveio novamente no aeroporto do Funchal,
apreendendo outros dois indivíduos que transportavam
dentro do corpo mais de cinco mil doses de heroína. A
história repetiu-se dez dias depois: dois indivíduos foram detidos no aeroporto com 1700 doses de heroína
nos intestinos.
O décimo correio da droga do mês, entregou-se nas ur-
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Mas quem o sabe?
O mês passado, um outro incidente muito parecido
aconteceu em Vila Franca de Xira, em que uma mãe,
estrangeira, foi apanhada quando tentava vender o ﬁlho,
de 4 meses, nascido em Portugal.
Diga-nos: O que é que se faz com uma manchete destas...ignora-se?
Resumindo e concluindo, realmente o ideal seria podermos dar semanalmente uma imagem mais perfeita
de Portugal e de tudo quanto por lá existe e acontece
de ediﬁcante. E, convenhamos, há, realmente, como
em toda a parte, muito de positivo para se dizer. Todavia, são vários os condicionalismos. O que me traz à
seguinte sugestão: Talvez que o prezado leitor se sinta
inspirado e com coragem suﬁciente para, na maneira do
possível, nos deleitar, e ao grande público, com uns escritos da sua prestimosa colaboração sobre o que quer
que possa julgar de interesse geral e que há de bom no
nosso País. Contamos consigo.

COLLABORATEURS:
Québec: Antero Branco,Elisa Rodrigues, Diamantino de Sousa, Dinora de Sousa, Francisca
Marques, Helder Dias, J.J. Marques da Silva,
João Mesquita, José de Sousa, Jullien Thomet
Kevin Antunes, Lucia Calisto, Manuel Carvalho,
Maria Calisto, Mario Carvalho, Miguel Félix, Natércia Rodrigues, Pe. José Maria Cardoso, Rafael
Santo Marcelino, Victor Hugo
Portugal: Anabela Santos, Augusto Machado,
Catarina Dias, Helena Resende, Lagoas da Silva,
Manuel Rodrigues, Maria Helena Martins

gências hospitalares, e foi detido pela PSP. Exactamente no mesmo dia em que dois outros indivíduos foram
também detidos no aeroporto e, como todos os outros,
levados ao Hospital Central do Funchal para conﬁrmar
a presença de droga no aparelho digestivo.
Segundo PJ, as detenções foram feitas em dias diferentes mas os correios tinham ligações entre si. Ou aterraram no mesmo dia em voos diferentes, ou chegaram
uns depois dos outros, em dias seguidos. Mas quem
são, aﬁnal, estes ‘correios’, mais conhecidos por “mulas” transportando droga dissimulada no corpo? Fontes
policiais alegam que os 10 traﬁcantes detidos têm características comuns. São todos de origem africana, provenientes da região da Grande Lisboa e vivem em Portugal há dois ou três anos, no máximo. Estes ‘correios’
– imigrantes quase todos oriundos dos bairros mais
problemáticos da preferia da capital, onde têm relações
familiares -, têm também na Madeira uma «logística de
apoio» entre a população imigrante que ﬁcou na região
depois de terminadas as grandes obras.
Diz um agente da Judiciária que o tráﬁco da droga na
Madeira, nestes últimos tempos, têm-se invertido: antes eram os traﬁcantes que vinham buscar a droga ao
Continente para abastecer os consumidores de estupefacientes na Madeira, hoje é o contrário – a droga chega
primeiro à Madeira e só depois é traﬁcada para Lisboa.
As investigações policiais que já existiam em Portugal continental agora foram também intensiﬁcadas na
Madeira para combater as redes de tráﬁco por via aérea
entre a América do Sul e a Europa.
Sobre estes traﬁcantes de droga no aparelho digestivo, as investigações procedem ainda, até para apurar a
existência de eventuais ligações entre as redes de tráﬁco
a que pertencem os vários ‘correios’ detidos. O cruzamento de informações com as bases de dados policiais
sobre os traﬁcantes mais conhecidos na região da Grande Lisboa já foram decisivas para conseguir chegar a
algumas destas detenções, feitas pela Judiciária nas últimas semanas.
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“Não se pode contar
com a prevenção”
V
início. É importante marcar a diferença entre o uso
recreativo e o uso problemático. Quanto mais cedo
o tratamento começar, melhor.

também é preciso diferenciar o uso recreativo do uso
patológico. Se fôssemos
prender todos os que usam
drogas não havia prisões
suﬁcientes (risos).

O

Sport Club Lusitânia assinalou domingo, dia 24 de
Junho, 85 anos de existência. Um marco indelével
na vida de uma colectividade que projecta uma Cidade,
uma Ilha e uma Região.
O Sport Club Lusitânia, fundado em 24 de Junho de
1922, é uma Instituição de Utilidade Pública, detentora da Medalha de Mérito Desportivo — Prata Dourada
da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo em 27 de
Fevereiro de 1977. É a Delegação n° 14 do Sporting
Clube de Portugal, tendo conquistado ao longo dos anos
inúmeros troféus, incluindo os mais importantes que
nos Açores se disputaram, em especial as célebres taças
Cliper e Constantino. No seu palmarés, ostenta 38 títulos de campeão da Ilha Terceira em Futebol Sénio e 21
de campeão açoriano. Venceu a primeira edição da Taça
Açores, sendo que na época de 1978/79 ingressou nos
Nacionais de Futebol, aonde se mantém ainda hoje.

Começaram as
festas Sanjoaninas

C

100 %

production

épreuve à
D.A.

serv. client

client

relecture

1
05/06/07

rédaction

publication : Voir liste*

PARA MAIS INFORMAÇÃO OU RESERVAS,
VISITE BONJOURQUEBEC.COM
OU LIGUE 1-877-BONJOUR (1-877-266-5687)
TELEFONISTA 874

couleur(s)

Números

Nove em cada mil portugueses usam substâncias
psicoactivas, segundo o
Relatório Anual do Observatório Europeu da Droga
e da Toxicodependência.
Em Portugal existem cerca
de cem mil toxicodependentes, indica o Instituto da
Droga e Toxicodependência.

titre : « Fornecendo emoções desde 1534 »

Concorda com a legalização das drogas leves?
Uma boa legalização não
deve punir o uso simples,
mas lembrar que pode ser
perigoso. Não defendo
uma punição moral. A saúde é mais importante que a
moral.

Juin

As vidas dos jovens estão
mais em risco do que no
passado?
As drogas são mais perigosas. Eles não sabem o que
estão a tomar. Se souberem
do que se trata antes do
uso, melhor. Devia haver,
no exterior das discotecas,
informação para que pudessem escolher.
Como avalia a situação
em Portugal?
As consequências não são
tão graves em Portugal
como na Itália. Em Portugal existe uma boa rede de
tratamentos.
Como se trava o tráﬁco?
1
É preciso lembrar aos utilizadores que estão a apoiar
acções criminosas. Mas

or, alegria e imaginação deram vida aos carros que representaram a evidência do mar no dia 22 do corrente,
como meio de comunicação numa época onde esta Angra
teve fundamental importância nas principais rotas do Mundo. Os pormenores demonstram claramente a imaginação
artística, representativa dos séculos de história misturados
na evolução tecnológica e cultural. A caravela dos descobridores que, de regresso, trazia a magia das especiarias
de Macau e de Goa, passava por Angra e ia em direcção a
S. Salvador da Baía foi a encenação ideal para montar um
desﬁle cheio de vida, onde a rainha e os ﬁgurantes (cerca
de 200) encheram os olhos e o orgulho aos angrenses. A
baía de Angra do Heroísmo foi o ponto principal de escala
das naus que efectuavam as principais carreiras marítimas
do século XVI, tendo a organização o cuidado de frisar a
“Cidade Sem Fim e Sem Fronteiras, quinhentista na traça
e na origem, e rumada aos ventos por diversas aragens de
raças e credos; Angra, cidade portuária do mundo”. A Rainha da festa chama-se Emília Araújo. Tem 15 anos, é de
Angra do Heroísmo e frequenta o 10º ano de escolaridade.
O chefe de Protocolo é Diogo Garcia, sendo a camareira,
Maria Couto. O restante séquito real é formado por Catarina Gonçalves, Ana Noronha, Soﬁa Ortins e Carolina
Carvalho, acompanhado pelos pagens António Parreira,
Tiago Ferreira, Alice Couto, Maria Pereira, Mariana Festa
e Margarida Botelho.

date / modif.

ários especialistas estiveram
sexta-feira
em Lisboa a debater o tema
da toxicodependência, durante a conferência “Rede,
Amadora
Dezenas de vendedores Cooperação e Inovação no
do mercado da Falagueira, Terceiro Sector”. Maurizio
na Amadora, dizem-se “in- Coletti, consultor do Minisjustiçados e discriminados” tério italiano dos Assuntos
com a ordem de transferên- Sociais, disse que devem
cia para o mercado da Branmudar no tratamento e predoa, onde aﬁrmam não ter
venção da droga.
condições de trabalho.
Investiga problemas de
consumo e abuso de subsSetúbal I
tâncias desde os anos 70.
A Câmara de Setúbal vai inO
que mudou até hoje?
stalar lombas e repintar passadeiras para peões devido Mudou muita coisa. Muao elevado número de atro- daram as substâncias e as
pelamentos na cidade, que razões para as usar. No
provocaram três vítimas mor- passado havia mais heroítais no espaço de um mês.
na, ópio e canábis. Depois
chegou o ecstasy. Nos anos
90, surgiu a cocaína. Não
Setúbal II
A Câmara de Setúbal, Estra- podemos esquecer outras
das de Portugal, GNR e Gov- substâncias legais, como o
erno Civil, decidiram reabrir álcool e os medicamentos.
a circulação rodoviária nos
dois sentidos na EN379/1, Em 1970, o ópio usava-se
entre o Creiro e o Portinho para controlar a dor. Agora,
da Arrábida, a partir de se- as drogas usam-se por pragunda-feira.
zer, e, mais recentemente,
há quem as use para aumentar os músculos.
Loures
Dez trabalhadores de uma O que deve mudar na
empresa de limpeza esti- área da prevenção?
veram concentrados junto à
Câmara Municipal de Loures Discute-se em todo o lado
para protestar contra a falta se a prevenção consegue
de pagamento por parte da parar o uso. Aparentemenautarquia de serviços presta- te não, porque 50 anos de
dos em 2006.
prevenção não trouxeram
resultados. Não se pode
Roseta contra contar com a prevenção.
privatização
Com o que podemos conTQQ_07101_10x5_Portu.qxd
Helena
Roseta exigiu que os tar? 08/06/07 09:33 Page
lisboetas sejam informados
sobre o futuro do Hospital Com uma boa rede de centros de tratamento desde o
Pediátrico Dona Estefânia.

Lusitânia assinala 85
anos de existência

dossier : TQQ-07101D client : Tourisme Qc

Não há uma rede de apoio
capaz de responder às necessidades dos 60 mil a 100
mil portugueses que sofrem
de esquizofrenia. Quem o
diz é o psiquiatra Marques
Teixeira, presidente do IV
Congresso Internacional de
Esquizofrenia.
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Férias em família no Quebeque

O

Centro Maria Helena - Av. Praia da Vitória, nº43 1º
1000-246 Lisboa - Tel.: 21 318 25 90 - Fax: 21 318 25 97
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta Dominante: O 7 de Espadas, que signiﬁca Novos Planos, Interferências. Amor:
Sentir-se-á liberto para expressar os seus
sentimentos e amar espontaneamente.
Saúde: Estará melhor do que habitualmente.
Dinheiro: Boa altura para pedir aquele aumento ao seu
chefe. Número da Sorte: 57
TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta Dominante: O Eremita, que signiﬁca
Procura, Solidão. Amor: Irá sentir necessidade de se isolar para fazer uma análise à
sua relação. Saúde: Tendência para se sentir
um pouco febril e sem energia. Dinheiro: O
seu rendimento poderá não ser tão bom quanto deseja.
Número da Sorte: 9
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: O 2 de Espadas, que signiﬁca Afeição, Falsidade. Amor: Ignore comentários maldosos de pessoas indesejáveis.
Saúde: Poderá sentir-se debilitado e febril.
Dinheiro: Procure não desistir dos seus objectivos. Número da Sorte: 52
CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: O 9 de Ouros, que signiﬁca
Prudência. Amor: Anda muito nervoso, o que
poderá provocar algumas discussões com os
seus familiares mais chegados. Saúde: Sentirse-á muito bem física e espiritualmente.Dinheiro: Previna-se contra tempos difíceis.Número da Sorte: 73
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: 7 de Copas, que signiﬁca
Sonhos Premonitórios. Amor: Ponha em
prática os sonhos e as fantasias que tem tido.
Saúde: Faça um exame à vista. Dinheiro:
Poderá receber a notícia de uma promoção
proﬁssional. Número da Sorte: 43
VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: Os Enamorados, que signiﬁca Escolha. Amor: Seja mais consciencioso
para não criar mal-entendidos com o seu par.
Saúde: Proteja a sua pele.Dinheiro: Prevê-se
estabilidade na sua vida ﬁnanceira. Número da Sorte: 6
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: O Ás de Paus, que signiﬁca
Energia, Iniciativa. Amor: Dê mais liberdade ao
seu parceiro. Saúde: Cuide do seu sistema digestivo. Dinheiro: Esteja atento às novidades
no seu local de trabalho. Número da Sorte: 23
ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: 10 de Paus, que signiﬁca Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: O
egoísmo é uma característica que deve evitar. Saúde: Procure com maior frequência o
seu dentista. Dinheiro: Tente conter-se um
pouco mais nos seus gastos. Número da Sorte: 32
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: O Valete de Copas, que
signiﬁca Lealdade, Reﬂexão. Amor: Seja sincero com a sua cara-metade. Saúde: Momento indicado para fazer a introspecção que tanto
necessita. Dinheiro: Altura de maior lucidez
sob o ponto de vista ﬁnanceiro. Número da Sorte: 47
CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: O Ás de Ouros, que signiﬁca Harmonia e Prosperidade. Amor: Não
deixe que a sua teimosia deixe marcas numa
amizade. Saúde: Poderá sentir sintomas que
denunciam uma gripe. Dinheiro: O seu desempenho proﬁssional e agilidade poderão estar a ser postos à prova. Número da Sorte: 65
AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta Dominante: Ás de Espadas, que signiﬁca Sucesso. Amor: Respeite os sentimentos do seu par, não seja tão narcisista. Saúde:
Uma ligeira dor de cabeça poderá afectar o
seu dia. Dinheiro: Estabeleça as prioridades
a que deseja dar seguimento.
Número da Sorte: 51
PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: 6 de Copas, que signiﬁca
Nostalgia. Amor: Evite conﬂitos familiares,
tente acalmar a situação. Saúde: Ao jantar
opte por comer uma sopa. Dinheiro: Vá trabalhar tranquilamente e deixe o stress em
casa. Número da Sorte: 42

trem a vapor Gatineau-Chelsea-Wakeﬁeld...
Este ano, a sueca brilhante de 93 toneladas comemora seu centenário circulando por montes e vales,
espalhando seu vapor e
fazendo soar seu apito no
trecho Gatineau-ChelseaWakeﬁeld!
Verdadeiro
museu ambulante, a locomotiva 909 percorre as colinas ao longo do sinuoso
rio Gatineau, na região de
Outaouais, num dos mais

nogueiras plantadas pelo
Senhor
Gustave-Henri
Joly-De Lotbinière vivem
no limite norte de sua área
geográﬁca. O domínio é
também um dos mais belos jardins da América do
Norte onde são realizados concertos de música
clássica. Esta propriedade
magníﬁca do século XIX é
também o palco de exposições variadas e um local
ideal para um piquenique
diante da vista maravilhosa do rio.

a escavações, participar a
mil e uma actividades de
interpretação, tudo isso é
possível durante o mês de
Agosto.
O museu de mineralogia e
minas de Thetford Mines
Após estas viagens no
tempo, iniciamos os jovens à ciência, prevendo
uma viagem espacial. O
museu mineralógico e de
minas de Thetford Mines apresenta os grandes
momentos da conquista
espacial, graças à exposi-

deixar a terra ﬁrme, o visitante pode escolher a
exposição permanente de
mais de 160 modelos do
Musée de bateaux miniatures et légendes du BasSaint-Laurent, em Rivière-du-Loup onde, diga-se
de passagem, os animais
em trela são aceitos.
Habitat 07 na
região de Charlevoix
Do outro lado do grande
rio, em Baie-Saint-Paul,
Charlevoix, não longe do
cais, é possível visitar Ha-

© Ministère du Tourisme du Québec / Jean-Pierre Huard

belos trajectos ferroviários
do leste do Canadá.
O domaine
Joly-De Lotbinière
Um sítio histórico nacional do Canadá situado
na margem sul do rio, em
diagonal com a cidade de
Quebeque, o Domaine
Joly-De Lotbinière convida os visitantes a explorarem sua ﬂoresta antiga, onde as majestosas

Archéo-Québec
Para quem se interessa
pela magia do passado,
mais de 50 sítios arqueológicos convidam os
curiosos a descobrirem
um mundo fascinante
com mais de 12.000 anos
de história, como parte
da programação quebequense da rede ArchéoQuébec. Fazer perguntas
aos arqueólogos, assistir

ção Odyssée de l’espace,
l’aventure canadienne.
O jardim zoológico de
Saint-Félicien
Para conquistar a noite,
sua fauna, seus murmúrios
e seus segredos, o jardim
zoológico de Saint-Félicien, na região do lago
Saint-Jean, criou, em algumas noites de Julho
e Agosto, um programa
nocturno que permite aos
seres humanos «ver» com
os olhos fechados, graças
ao olfacto, à audição e ao
tacto. Na verdade, é assim
que vivem vários mamíferos e pássaros da ﬂoresta
boreal que são especialis-

bitat 07, uma casa ecológica construída com materiais reciclados. Às suas
características artesanais,
associa-se o que existe de
mais novo em tecnologias
e energias alternativas.
Uma visita ideal para as
famílias onde pais e ﬁlhos
têm sede de descobrir o
que um futuro ecológico
nos reserva, com fardos de
feno que funcionam como
isolante, um teto vegetal e
painéis fotovoltaicos.
Boas férias em família no
Quebeque!
Para maiores informações
ou reservas, telefone para
1 877 BONJOUR, visite

© Ministère du Tourisme du Québec / C. Parent, P.Hurteau

tas da vida na escuridão.
Museu de embarcações
miniaturas e lendas
Para deixar o porto sem

o site bonjourquebec.com
ou os centros Infotouriste
das cidades de Montreal e
Quebeque.
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EVOCANDO A NOSSA HISTÓRIA

E

m 10 de Junho de
1580 faleceu em
Lisboa LUÍS VAZ DE
CAMÕES reconhecido
como maior poeta da
nossa língua autor da
epopeia nacional «OS
LUSÍADAS» em que
descreve
e
enaltece
os memoráveis feitos
dos Portugueses. No
período de denominação
Castelhana (1580-1640)
foi o livro nacional dos Portugueses. O próprio
Cervantes deﬁniu-o: “O TESOURO LUSO”.
Luís Vaz de Camões, nascido provavelmente em 1524
de uma família pobre mas ﬁdalga (porventura com raízes
na região de Alenquer). Filho de Ana de Sá ou Ana de
Macedo, mulher nobre de Santarém, segundo Severim
de Faria. Cursou a Universidade cerca de 1540. Pouco
depois de 1550 encontramo-lo em Lisboa numa vida de
boémia já depois de ter feito a aprendizagem das armas
no Norte de África (Ceuta) onde perdeu um dos olhos.
A sua vida agitada em Lisboa, levou-o à prisão (Limoeiro) donde saiu em 1553 com a condição de embarcar
para o Oriente. Foi soldado no Índico e Mar Vermelho,
exerceu um cargo administrativo em Macau e naufragou no Rio Mecon (Indochina). Nunca deixou todavia
de cultivar as letras assiduamente e privou em Goa com
Garcia da Orta, para o qual escreveu uma ode.

Em 1567 partiu para Lisboa, mas por falta de recursos,
só conseguiu aqui chegar, graças à ajuda de Diogo do
Couto e outros amigos, em 1569. Publicou os Lusíadas
em 1572 e obteve pelo poema e pelos serviços prestados
na Índia uma tença de 15.000 reis anuais.
OS LUSÍADAS, - poema épico de Luís de Camões,
publicado em 1572, escreveu-o o Poeta, em parte, no
Oriente, molhando-o no naufrágio em que o salvou a
nado, na foz do Mecom.
Quase tudo, na biograﬁa de Camões, é obscurecido de
incertezas. Já Guilherme Storck, o benemérito alemão
seu mais cuidadoso biógrafo, se queixa dos contemporâneos do poeta, nenhum dos quais, em vida dele, apesar de célebre pelo menos desde a 1.a edição do poema
(1572), registou qualquer nota que pudesse esclarecer
os pósteros na reconstituição da sua biograﬁa. Dos poetas conhecidos do seu tempo, mesmo dos que se agrupavam em torno de Sá Miranda, pródigos nos elogios
com que reciprocamente se exaltam, não se colhe uma
só alusão a Camões. É póstuma homenagem de Rodrigues Soropita ou Surrupita, que em 1595 lhe prefacia,
mas sem a mínima nota biográﬁca a primeira edição
das Rhythmas; ainda póstuma a de Pernão Álvares do
Oriente que a cada passo revela a leitura contínua e
aproveitada daquele que considera «o príncipe dos poetas do nosso tempo».
Em reuniões mundanas e competições poéticas, teve
Camões ensejo de obter todos os triunfos do génio e
adestrar todas as ﬁnuras do espírito. Adivinhava-se que
não lhe fosse insensível a alma de mais de uma dama
« de alto lugar», «Sol entre estrelas», entre a qual e o

Manuel Rodrigues
poeta pusesse a «Fortuna desigualdade de estados». Um
grande amor parece, na verdade, pairar sobre as várias
ligações ou inclinações de quem «em vária ﬂama variamente ardia». Para o cantar, na voz do poeta repercutiu,
mais impressionantemente do que em nenhuma e com
inconfundível acento pessoal, o eco maravilhoso, que
encantava a sensibilidade europeia do tempo, dos Diálogos de Platão e das Rimas de Petrarca. Quem foi essa
dama? Sofreu o Poeta, por ousar aspirar a tanta altura, os desterros a que parece aludir em seus versos? Eis
problemas até agora sem solução, posto que como resolvidos os julgue um dos maiores camonistas o Dr. José
Maria Rodrigues, que identiﬁca a mui alta senhora com
a Infanta D. Maria, ﬁlha de D. Manuel. Segundo aquele
professor, teria sido o persistente atrevimento do poeta
de pôr em tão alto lugar o seu pensamento, que explicaria o desterro para o Ribatejo (Constância), depois em
Ceuta, depois na Índia, de Goa para Ternate.
Nas suas obras em hendecassílabo, Camões é um discípulo de Petrarca, mas com uma força, uma ênfase, por
vezes uma violência, que não se encontram no mestre. A
problemática de Camões é também diferente da de Petrarca: o seu platonismo choca-se com o sentimento da
realidade sensorial, sendo esta contradição um dos temas centrais da Lírica. Outro tema central é o «desconcerto do mundo», isto é, a irracionalidade ou o absurdo
do destino individual e da sociedade. Esta temática dá a
Camões uma modernidade que não encontramos em Petrarca. As redondilhas de Babel e Sião constituem uma
das expressões mais dramáticas da consciência desta
contradição, parecendo aí o Poeta aceitar uma transferência da realização pessoal para o mundo inteligível
platónico, confundido segundo a interpretação de Santo
Agostinho, com o Céu Cristão. Esta transferência, todavia é expressa num tom asceticamente desesperado.
No seu grande poema épico propôs-se Camões cantar,
segundo o modelo da Eneida, a história nacional. Os
Lusíadas signiﬁca «os Portugueses» e deﬁne uma entidade colectiva, em contraste com o herói individual que
normalmente serve de assunto aos poemas épicos.
Escreve Storck: “A quantidade e variedade do saber
cientíﬁco manifestado nas obras de Camões, causa admiração, principalmente se considerarmos a raridade
das bibliotecas volumosas e o alto valor dos códices
impressos e manuscritos... Mas admiração muito mais
intensa desperta a ﬁdelidade e segurança da memória
do poeta. Quer esteja em Coimbra quer em Lisboa, em
Ceuta, Malaca, Banda, Macau ou Moçambique, quer
ande na terra ou vogue no alto mar, em toda a parte dispõe dos seus multíplices e vastíssimos conhecimentos,
na história universal, geograﬁa, astronomia, mitologia
clássica, literaturas antigas e modernas, poesia culta e
popular, tanto de Itália como de Espanha, aproveitando-os com a mais perfeita exactidão, como ﬁlho legítimo do período do Renascimento e humanista dos mais
doutos e distintos do seu tempo”.
No século XVII os Lusíadas tornaram-se um livro nacional onde os Portugueses, sujeitos ao domínio do rei
de Castela, encontraram expressas de forma magniﬁcente as glórias do perdido reino.
Entre 1580 e 1640, durante o longo período da dominação ﬁlipina, já foi aﬁrmado sem exagero que no número das edições publicadas - 12 em português, 4 em
latim - como, sobretudo, na vária projecção do poema
sobre a Literatura Nacional, se traduz a necessidade
exempliﬁcada pelos Drs. António de Sousa de Macedo
e João Pinto Ribeiro, de, lendo-o, imitando-o, contandoo, avivar a conﬁança nos destinos da grei junto daquela
esplendorosa chama de amor da Pátria “não movido de
prémio vil, mas alto e quase eterno”. É bem signiﬁcativo o relevo que em toda a época de seiscentos assume
a ﬁgura de Nuno Álvares e o eco ampliﬁcador que o
discurso que o Poeta lhe põe nos lábios, invectivando,
nas vésperas de Aljubarrota, os portugueses hesitantes,
encontra no poema que lhe consagra Francisco Rodrigues Lobo - O Condestabre (1610).
Os Lusíadas são o estímulo principal - adivinhável a
cada passo, nas sugestões da sua lição - da literatura in-

conformista que, sob a mentira das portadas dos livros,
das suas dedicatórias gongóricas, vai preparando o movimento restaurador. No próprio século XVIII, analista
e lógico, menos propício ao sentimento poético, o prestígio do poema resistiu à crítica mais severa. Resistiu à
crítica de Voltaire que, no Essai sur la Poésie Épique,
exaltando embora maravilhas como a criação do mito
do Adamastor, censurou a incongruência da mistura do
maravilhoso pagão e cristão.
E assim o poema atravessou o século XIX agora a favor da emotividade romântica portuguesa e estrangeira,
impressionada com o que na vida do poeta houvera de
dramático e no seu poema palpita da grande comoção

portuguesa e humana dos Descobrimentos; foi conforto
na emigração e nada melhor o exprime do que o poema
de Garrett - Camões - escrito no exílio, em Paris.
Os Lusíadas são para Alexandre Humboldt, o poema
do mar; para Edgard Quinet, a epopeia do comércio;
para Eménard, a síntese dos progressos da navegação;
para Joaquim Nabuco, “as duas praias que os Lusíadas
parecem destinadas a unir não são as da Europa e Ásia
senão as da Europa e América, porque essa é a epopeia
do comércio e da indústria, o poema da idade moderna,
coisas em que o papel da América é mais importante
que o da Ásia”. Para Aubrey Bell é “um grande hino
em Louvor a Portugal”; também para o Prof. Georges
Le Gentil, “ligando-se à Antiguidade pelo respeito dos
bons modelos e à Idade Média pelo idealismo, seu traço
característico o poema abarca, em toda a complexidade duma investigação histórica e geográﬁca, a súbita
expansão do povo português no Mundo”. É, sobretudo, um poema nacional, realizado porém e felizmente,
no momento em que a Nação inexcedivelmente servia
a humanidade. O assunto essencial é o esforço heróico dos portugueses na formação, gradual libertação,
consolidação e expansão da sua pátria, expansão que,
para o poeta, se sublima em “dilatação da lei da vida
eterna”.
É neste aspecto dos Lusíadas que, segundo os escritores acima citados, o poema se amplia de nacional em
humano, e é a concretização mais perfeita, no século de
quinhentos, do compromisso entre o espírito cristão e o
espírito humanista.
Esta exaltação conﬁante do Homem e a sua vontade de
domínio, por que essencialmente se exprime o optimismo do Humanismo e do Renascimento, modera-a a voz
do velho Restelo e impõe-lhe ﬁnalidade cristianizadora
o próprio espírito de Camões. O poema ﬁcará como o
grandioso hino do homem de quinhentos, do homem
que transfere as medievais energias batalhadoras das lutas entre os homens, para as lutas contra os elementos, e
as curiosidades e anseios espirituais, do paraíso cristão
para a terra e o sistema planetário em que gira.
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Passaporte: eleitos
americanos a favor
de um prazo

O

s Canadianos e os Americanos opostos à apresentação obrigatória de um passaporte nas fronteiras entre os dois países
adquiriram uma primeira vitória.
A Câmara dos representantes dos Estados
Unidos pronunciou-se, 379 votos contra
45, a favor de um prazo de 17 meses na
aplicação desta lei, prevista para Janeiro
próximo. Os legisladores americanos também retiveram 100 milhões de dólares do
orçamento do departamento da Segurança
interna, destinados à instauração da exigência do passaporte, até o departamento
analisar a possibilidade de apresentação da
carta de condução protegida como solução
de substituição.

A Cidade aumenta o

As refinarias poluem
quase tanto como
os carros

U

m relatório realizado para a cidade de Montreal indica que as
duas reﬁnarias das companhias Shell e Petro-Canada constituem as duas maiores fontes pontuais de emissões de gases (GES)
com efeito de estufa da metrópole. Com 19% das emissões, contribuem quase tanto para o aquecimento do clima que as emissões
imputáveis aos 4,1 milhões de deslocações de automóveis contadas
diariamente sobre a ilha.
O relato foi elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento sustentável, do Ambiente e dos Parques, a partir de dados estatísticos
dos anos 2002-03, os mais recentes à sua disposição. De acordo
com este inquérito, as três principais fontes de emissões de GES em
Montreal são, por ordem de importância, os transportes (49 %), as
indústrias (28 %) e o parque imobiliário (20 %).
As emissões ligadas aos resíduos da cidade ascendiam a três por
cento. Aprendemos nesse inquérito que as petroleiras Shell e o Petro-Canada rejeitam 71% dos GES do sector industrial, conﬁrmado
pela análise das emissões de 90 grandes empresas.

controlo aos proprietários

A

velãs, baﬁos, fugas de água, corte de aquecimento; a lista dos
horrores é longa em certos edifícios de Montreal. A Cidade de
Montreal investirá três milhões de dólares durante os três próximos
anos para que uma equipa de oito inspectores se consagre ao acompanhamento de 70 edifícios. A Cidade de Montreal conta renovar e
pôr em estado de habitação saudável 2000 alojamentos insalubres,
repartidos em 70 edifícios. A Place Henri-Bourassa, perto da autoestrada 15, é um dos edifícios tocados pela nova medida da Cidade.
O Tribunal municipal impôs multas de um milhão de dólares ao seu
proprietário, explica o responsável da habitação ao Comité executivo, Cosmo Maciocia.

Uma primeira frota
de bicicletas públicas

O

bairro Plateau-Mont-Royal procede à primeira experiência de
bicicletas públicas em Montreal. A associação dos comerciantes, a caixa popular e o bairro põem gratuitamente à disposição da
população uma vintena de bicicletas. As bicicletas, recicladas e de
boa qualidade, estão disponíveis à frente da estação de metro MontRoyal, no quiosque turístico. São emprestadas através da simples
apresentação de uma peça de identidade com fotograﬁa. Munidas
de um cesto, um cadeado e uma buzina, as bicicletas são emprestadas gratuitamente para um máximo de um dia. O empréstimo de
uma bicicleta dá acesso a um mapa que procura aos emprestadores
descontos em cinquenta comércios da avenida Mont-Royal.

EUA: Incêndio
na Califórnia já
destruiu mais de
200 casas
Um violento incêndio que lavra a
Sul do Lago Tahoe, na Califórnia
(EUA), desde domingo, destruiu
já mais de 275 edifícios mas está
parcialmente circunscrito. O perigo para as casas diminuiu durante
a noite de segunda-feira, embora
o fogo continue a queimar zonas
inacessíveis e encostas desabitadas, disseram responsáveis dos
bombeiros, acrescentando que
já tinham conseguido circunscrever o incêndio em 40 por cento.
Os serviços ﬂorestais norte-americanos e as agências de combate a incêndios do estado da Califórnia indicaram inicialmente que
esperavam circunscrever totalmente o incêndio na quinta-feira
mas essa expectativa foi adiada
para sexta-feira. Cerca de mil
pessoas tiveram de abandonar
as suas casas e outras 500 habitações ﬁcaram ameaçadas pelo
fogo que já consumiu 1105 hectares. Investigadores federais e
estaduais referiram segunda-feira
que o fogo começou perto de um
Lago muito popular no Verão entre adolescentes e desportistas. A
área foi isolada e os investigadores começaram a tentar descobrir
o que tinha ateado o incêndio na
terça-feira. Não há indicações de
que tenha sido fogo posto, aﬁrmou
Kit Bailey, dos serviços ﬂorestais.
Os responsáveis dos bombeiros
presumem que o incêndio tenha
tido origem humana porque não
houve descargas de relâmpagos naquela área, no domingo.
Os oﬁciais estaduais declararam
o estado de emergência, o que
signiﬁca que a Califórnia suportará todos os custos associados
ao combate ao fogo. Terça-feira
de manhã, 200 casas tinham sido
já consumidas pelas chamas e
outras ﬁcaram daniﬁcadas, bem
como dezenas de anexos.

PROGRAMAÇÃO DESTA SEMANA
*Horário sujeito a modiﬁcações ** Hora de Montreal
QUARTA-FEIRA 27-06

QUINTA-FEIRA 28-06

SEXTA-FEIRA 29-06

01:30 - Bom dia portugal
04:00 - Andar por cá
04:30 - Entre nós
05:00 - Praça da alegria
08:00 - Jornal da tarde
09:00 - Os ricos também choram
09:45 - Diário da Europa
10:00 - Portugal no coração
12:30 - Notícias RTP MADEIRA
12:45 - A hora de baco
13:15 - Iniciativa
14:00 - Olhos de Águas
15:00 - Telejornalgravado
15:30 - O meu bairro
16:00 - Prós e contras
18:30 - Grande reportagem-sic
19:30 - Jornal das 24 horas
20:00 - Olhos de Águas
20:45 - Telejornal madeira
21:15 - Telejornal - açores
21:45 - Trio d´ataque
23:15 - Grande reportagem-sic
23:45 - Um contra todos
00:45 - Contas em dia
01:00 - Repórter áfrica

01:30 - Bom dia portugal
04:00 - Europa contacto
04:30 - Entre nós
05:00 - Praça da alegria
08:00 - Jornal da tarde
09:00 - Os ricos também choram
09:45 - Diário da europa
10:00 - Portugal no coração
12:15 - Notícias rtp madeira
12:45 - Europa contacto
13:00 - Portugal em directo
14:00 - Olhos de Águas
15:00 - Telejornal
16:00 - Grande entrevista
16:45 - Grande noite do fado
18:00 - A minha cidade...
18:30 - Venezuela contacto
19:00 - Jornal das 24 horas
20:00 - Olhos de Águas
20:45 - Telejornal madeira
21:15 - Telejornal - açores
21:45 - Gato fedorento
22:30 - Entre pratos
23:00 - Cuidado com a língua
23:15 - O mundo em memória
23:45 - Um contra todos
00:45 - Contas em dia
01:00 - Repórter áfrica

01:30 - Bom dia portugal
04:00 - Brasil contacto
04:30 - Entre nós
05:00 - Portugal azul
08:00 - Jornal da tarde
09:00 - Os ricos também choram
09:45 - Diário da europa
10:00 - Portugal azul
12:30 - Kulto
12:45 - Notícias rtp madeira
13:00 - Portugal em directo
14:00 - Olhos de Águas
15:00 - Telejornal
16:00 - Gato fedorento
16:45 - Portugal - Um
retrato social
17:45 - À mesa com o capote
18:00 - Festas e romarias de PT
18:30 - Brasil contacto
19:00 - Jornal das 24 horas
20:00 - Olhos de Águas
20:45 - Telejornal madeira
21:15 - Telejornal - açores
21:45 - Destinos.pt
22:15 - Almeida garrett (série)
23:15 - Olhar o mundo
23:45 - Um contra todos
00:45 - Contas em dia
01:00 - Repórter áfrica

SÁBADO 30-06

02:00 - 70x7
02:30 - lhas encantadas
03:45 - 2010
04:30 - França contacto
05:00 - África 7 dias
05:30 - Gostos e sabores
06:00 - Latitudes
06:30 - Viva a ciência
07:00 - Triângulo jota
08:00 - Jornal da tarde
09:00 - À mesa com o capote
09:15 - Factor M
11:15 - Notícias rtp madeira
11:30 - Atlântida (madeira)
13:00 - Falamos português
13:30 - França contacto
14:00 - RTPI notícias
14:30 - A alma e a gente
15:00 - Telejornal
18:00 - Concelhos de portugal
19:01 - Jornal das 24 horas
20:00 - A alma e a gente
20:30 - Telejornal
Madeira/Açores
21:30 - Grande noite do fado
22:30 - Histórias dos açores
23:00 - Heranças d´ouro
23:45 - Grande entrevista

DOMINGO 01-07

SEGUNDA-FEIRA 02-07

02:00 - Da terra ao mar
02:30 - Ilhas encantadas
02:45 - A bruxa e o et
03:00 - Consigo
03:30 - Biosfera
04:00 - Macau contacto
05:00 - Eucaristia dominical
06:00 - Concelhos de portugal
07:00 - Triângulo jota
08:00 - Jornal da tarde
09:15 - À mesa com o capote
10:00 - Macau contacto
11:00 - Conversas ao domingo
11:30 - Sentido do gosto
12:00 - Destinos.pt
13:30 - EUA contacto - Califórnia
14:00 - A voz do cidadão
14:15 - Notícias RTP Madeira
14:30 - Festas e romarias de PT
15:00 - Telejornal
16:30 - Contra
16:45 - Dança comigo
18:30 - Andar por cá
19:00 - Jornal das 24 horas
20:00 - Contra
20:30 - Telejornal Madeira
Açores
23:15 - EUA contacto - Califórnia
23:45 - Só visto!

00:30 - Couto & coutadas
01:30 - Bom dia portugal
04:00 - EUA contacto - n. inglat
04:30 - Entre nós
05:00 - Praça da alegria
08:00 - Jornal da tarde
09:15 - Os ricos também choram
09:45 - Diário da europa
10:00 - Portugal no coração
12:15 - Notícias rtp madeira
12:30 - Concelhos de portugal
13:00 - Portugal em directo
14:00 - Olhos de Águas
15:00 - Telejornal
15:45 - Notas soltas
16:30 - Conta-me como foi
17:30 - Ei-los que partem história da emigração
portuguesa
18:30 - EUA contacto - n. inglat
19:00 - Jornal das 24 horas
20:00 - Olhos de Águas
20:45 - Telejornal Madeira
21:15 - Telejornal - Açores
21:45 - Prós e contras
23:45 - Um contra todos
00:45 - Contas em dia

TERÇA-FEIRA 03-07

01:30 - Bom dia portugal
04:00 - Canadá contacto
04:30 - Entre nós
05:00 - Praça da alegria
08:00 - Jornal da tarde
09:00 - Os ricos também
choram
09:45 - Diário da europa
10:00 - Portugal no coração
12:15 - Notícias rtp madeira
12:30 - Gostos e sabores
13:00 - Portugal em directo
14:00 - Olhos de Águas
15:00 - Telejornal
16:00 - A alma e a gente
16:30 - Andar por cá
17:00 - Canadá contacto
17:30 - Trio d´ataque
19:00 - Jornal das 24 horas
20:00 - Olhos de Águas
20:45 - Telejornal Madeira
21:15 - Telejornal - Açores
21:45 - A minha...
22:15 - Portugal
Um retrato social
23:15 - Gostos e sabores
23:45 - Um contra todos
00:45 - Contas em dia
01:00 - Repórter áfrica

ANO XLVII - CADERNO ESPECIAL DO MUNDIAL SUB-20

4231-B BOUL. ST-LAURENT, MONTREAL, (QC) H2W 1Z4

27 DE JUNHO DE 2007

TEL.: 514.284.1813 - 1.866.684.1813 FAX: 514.284.6150
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EDITORIAL - GRUPO A

Selecções

Portuguesas nos Mundiais...
João Mesquita

Sete anos depois, estivemos novamente numa fase ﬁnal de um Mundial de Sub-21. Não podemos deixar passar que em 1991, em Lisboa,
fomos a melhor equipa mundial e, assim, pela segunda vez de seguida,
Portugal ﬁcou em 1º lugar, num desaﬁo que levou de vencida o Brasil.

CANADÁ

P

ode-se dizer que
o Canadá está
a recolher os frutos do trabalho de
formação feito pela
sua federação desde 2001. O objectivo este ano é não
sofrer uma eliminação cedo na prova. Esta equipa
tem um grande moral e força anímica. Segundo o seu

Para trás, ﬁcaram várias gerações de jogadores que hoje todos conhecemos e gostamos de ver, nas equipas de eleição, pois são sinónimo
de bons jogos, golos e vitórias.
Num passado menos distante, todos nos lembramos do Euro 2004 ou
do Mundial 2006, com a selecção de todos nós a conseguir resultados
que desde Inglaterra ‘66 não víamos. Agora, já pedimos mais – muito
mais –, e é com este espírito e com esta motivação que estaremos aqui
neste mundial, para continuar a senda de grandes êxitos destes últimos
tempos.
Pois, só as vitórias fazem história, e assim esquecemos a má campanha dos sub-21 nestes últimos 2 anos, esquecemos que já fazem sete
anos que não estamos numa fase ﬁnal mundial nas camadas jovens, e
da última vez saiu esta fornada de jogadores que fez vibrar um país, em
2004 e 2006. Por isso tudo, pedimos muito a esta jovem selecção e à
sua equipa técnica… Esperamos que o pedido seja bem aceite!
Sabemos que a tarefa não vai ser fácil, ainda mais jogando em piso
sintético, ao qual os nossos jovens não estão habituados, não querendo no entanto que seja uma desculpa. Pois, estou ciente que Portugal
jogará em casa, tanto em Toronto como aqui em Montreal, quando os
estádios estiverem cheios de verde e vermelho.
Esperando que seja do seu agrado e esperemos estar aqui novamente
para lhe dar conta das vitórias das nossas cores.

Organizadores do Caderno do Mundial Sub-20
João Mesquita
Kevin Antunes
Kevin Martins
Sylvio Martins

Obrigado especial

A todos que colaboraram directamente
ou indirectamente na elaboração deste suplemento.

treinador, Dale Mitchell, uma outra vantagem é de a
maioria dos jogadores jogar no estrangeiro e pensa
que poderá criar uma boa surpresa nesta prova.
Qualiﬁcação: Como país organizador, o Canadá não
teve de se qualiﬁcar, mas mesmo assim, durante o último ano, o Canadá jogou vários encontros amigáveis, a
destacar o empate a zero contra os vizinhos americanos
e a vitória histórica sobre o Brasil, por 3-1. Treinador:
Dale Mitchell, ao comando desde 2002, foi considerado
em 2006 o melhor treinador do campeonato canadiano.
É um antigo jogador canadiano que ainda detém o recorde das internacionalizações (55), marcou 19 golos e
esteve presente no Mundial do México, em 1986.
Jogadores: David Edgar, com os seu 1.93m de altura,
é um jogador a ter em atenção. Joga presentemente no
Newcastle, em Inglaterra. Mas a estrela da companhia
dá pelo nome de Jonathan de Guzmen, jovem que milita
no Feyenord, na Holanda. Também podemos salientar o
“veterano”, Jaime Peters, que actua no Ipswich Town,
Inglaterra.
Palmarés: É o oitavo campeonato do mundo em que
vai participar, esteve em 1979-1985-1987-1997-20012003-2005. O melhor lugar foi em 2003, pois chegou
aos quartos-de-ﬁnal, tendo sido eliminado pela Espanha.

OS JOGADORES DA
SELECÇÃO PORTUGUESA
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GRUPO A
ÁUSTRIA

A

Áustria vive um sonho, pois irá disputar o seu
1º torneio Mundial desde há 23 anos o que para
os atletas, treinador e federação, lhes dá uma força
maior para que não aconteça o mesmo que em 1983
onde nos três jogos disputados, tiveram 3 derrotas e
sem marcar um golo. Desta feita querem passar à 1ª fase.
Qualiﬁcação: Foi preciso esperar o último jogo da fase de grupos para que a Áustria
tenha conseguido o bilhete para o Canadá, vencendo a Bélgica por 4-1.
Treinador: Paul Gludovatz com 25 anos de experiência é um dos mais antigos treinadores da Áustria. Um treinador que já passou pelas várias selecções da Áustria, em
1994 esteve nas meias-ﬁnais do campeonato da Europa de sub-16, e desde 2003 está
ao comando dos sub-20.
Jogadores: Erwin Hoffer é considerado como o atacante mais talentoso desta geração de jovens jogadores, milita no Rapid de Viena. Tem um tiro fortíssimo e bastante
rápido, joga na 1ª divisão com a camisola do Mattersburg.

CHILE

Q

uando um país esta
presente no último
campeonato do mundo
em Sub-20, não será somente um caso de sorte,
mas de trabalho na base
da formação de jovens jogadores que a Federação
tem levado a cabo nos últimos anos. Foi no Paraguai,
no campeonato da América do Sul de sub-20 que o
Chile ﬁcou com o visto para este campeonato do
mundo, terminando em quarto lugar. Esta geração
de jogadores treinada por Jose Sulantay é considerada uma das mais promissoras na história do futebol
chileno desde 1987 (ano que o Chile realizou o campeonato do mundo). Sendo assim, as esperanças do
Chile neste campeonato do mundo vão muito acima
dos oitavos de ﬁnal conseguido há dois anos.

Palmarés: Participação em 1983 no Campeonato Mundial de Juniores. Igualmente
participação em 1997 no Egipto no campeonato Mundial de sub-17.

CONGO

O

Congo qualiﬁcou-se para este campeonato do
mundo, tendo ganho o campeonato africano
disputado entre portas, no princípio deste ano. O
Congo apostou forte neste evento, indo em 2005 buscar o treinador Eddie Hudanski, e apostando forte,
nesta competição, o que deu fruto, pois foi com facilidade que o Congo levou de
vencida os seus adversários.
Qualiﬁcação: O Congo qualiﬁcou-se tendo ganho na ﬁnal do campeonato Africano à
Nigéria, depois de nas meias-ﬁnais ter vencido a Zâmbia, um jogo marcado pela má
prestação dos homens vestidos de preto em campo, com muitas queixas da Zâmbia.
Treinador: Eddie Hudanski está à frente desta nação desde 2005, com o desaﬁo de
preparar o campeonato Africano, e com os resultados que estão à vista.
Já trabalhou nos Camarões, e mesmo na China e entre 1990 e 1997 trabalhou para o
Limoges Foot 97.
Jogadores: Um jogador, Fabrice Nguessi Ondama, eleito o melhor jogador do campeonato Africano, Ondama esta também na selecção A que conta estar na Taça das
Nações em África a realizar no Ganha.
Palmarés: Nunca esteve num campeonato Sub-20. Participou em 1985 e 1991 no
campeonato do mundo de Sub-17.

Qualiﬁcação: Na fase de qualiﬁcação, no campeonato da América do Sul, o Chile até começou mal com
duas derrotas em 2 jogos, uma contra o Brasil (2-4) e
outra contra o Paraguai (0-1), mas depois deu a volta
por cima vencendo a Bolívia, Peru e Colômbia, fazendo
um nulo contra a Argentina, e assim terminou em 4o lugar (último lugar com acesso ao campeonato do mundo
2007). Treinador: Jose Sulantay, com 67 anos, tem
a alcunha do “Negro” e está ao comando desta equipa
desde 2004, e logo em 2005 participou ao campeonato do mundo Sub-20 realizado na Holanda, tendo sido
batido em oitavos de ﬁnal pela equipa da casa. Foi um
jogador mediano, mas depois na sua carreira de treinador foi por duas vezes campeão da 2o divisão. Jogadores: A grande vedeta desta selecção é o Alexis Sanchez.
Jogou no meio campo, dotado de uma grande técnica e
capacidade ofensiva; joga no Udinese emprestado pelo
Colo Colo, jogador que já jogou por 4 vezes na selecção
A. Também podemos destacar Artur Vidal que joga no
Colo Colo, foi o segundo melhor marcador no campeonato América do Sul e por último a solidez do defesa
Nicolas Larrondo. Palmarés: Chile participa pela 5a vez
no campeonato do Mundo Sub-20. Chile –1987 . Quatar
–1995. Argentina – 2001 e Holanda – 2005. O melhor
lugar foi em 1987, em casa pois chegou ao quarto lugar.

OS JOGADORES DA
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GRUPO B
ESPANHA

C

omo nas edições anteriores a Espanha parte para
este campeonato do Mundo como sendo uma
das favoritas. Pois a maioria dos jogadores ﬁzeram
parte da vitória em 2006 no campeonato da Europa
de sub-19, realizaram este campeonato da Europa na
Polónia só com vitórias marcando 17 golos, praticando um futebol nunca antes
visto nesta categoria. Sendo assim, as esperanças são muitas e fundamentadas
neste campeonato do mundo. Qualiﬁcação: Chegam a este campeonato do mundo sub-20 graças à vitória no campeonato da Europa de su-19 disputado em
2006 na Polónia vencendo a Escócia por 2-1, conquistando o quarto título europeu da categoria.
Treinador: Gines Melandez , faz parte dos grandes treinadores espanhóis, com 56
anos, desde 2002 ao comando desta experiente equipa. No seu curriculum consta
várias vitórias nas camadas jovens, e a federação espanhola conta muito com a sua
experiência para levar a Espanha longe neste campeonato. Jogadores: É bastante
difícil , nomear um a um numa equipa cheia de talentos, mas mesmo assim podemos
vaticinar os nomes de Juan Mata e Alberto Bueno no ataque, no meio campo Mario
Suarez e atrás na defesa os nomes de Gerard Pique e Diego Capel, mas será uma das
selecções a ter atenção.
Palmarés: Campeão Europeu de sub-19 em 2006. Campeão Mundial de Juniores em
1999. E somente 4 vezes a Espanha não esteve presente numa fase ﬁnal de sub-20.

ZÂMBIA

S

em fazer muito barulho a Zâmbia procede uma
geração de jovens bastante talentosos, que ﬁcaram em 4o lugar no campeonato júnior africano
disputado no Congo no princípio do ano. Este lugar
representa um prémio para esta jovem selecção, este
será o segundo mundial no historial da Zâmbia.
Qualiﬁcação: Ficando em 4o lugar no campeonato africano de juniores, deu acesso
a este mundial, depois de uma vitória de 3-0 sobre o Egipto, na meia ﬁnal tinha sido
batida pelo Congo e perdeu a medalha de bronze para a Gâmbia.
Treinador: George Lwandamina é um dos treinadores mais experientes do país,
antigo jogador defensivo, está ao comando desde 2003, fazendo da defesa um muro
difícil de passar pelos outros clubes, a sua arma para tentar passar a 2ª fase neste
campeonato mundial.
Jogadores: Clifford Mulenga , do nosso ponto de vista será o jogador a ter em conta
neste mundial, ainda bastante jovem e um jogador que tem bastante experiência pois
já jogou na Suécia e na Africa do Sul.
Palmarés: Para a Zâmbia será a segunda participação depois de estar em 1999 na
Nigéria.

URUGUAI

O

ito anos depois o
Uruguai está novamente na fase ﬁnal nesta
categoria, com o treinador
Gustavo Ferrin, que já fez
as suas provas pois levou
a « celeste » como é conhecida a selecção ao Campeonato do Mundo de sub-17 no Peru em 2005. Qualiﬁcação:
Ficando em terceiro lugar no torneio sul americano, carimbou assim o passaporte para este mundial. Foi considerado
a equipa com mais fair-play e teve no seu atacante Edinson
Cavani o melhor marcador neste campeonato sul-americano. Treinador: Gustavo Ferrin, conhece bem as camadas jovens do Uruguai, pois passou 6 anos ao comando da equipa
jovem do Montevideu, em 2001 passou então para um posto
ao nível da selecção sub-17 e sub-20. Nasceu em 1959, e já
fez mais de 50 seminários e formação. Jogadores: Numa
equipa de vedetas talvez a salientar um nome, Edinson Cavani, rápido e com bastante técnica é igualmente o capitão
desta equipa. Jogava no Danúbio, campeão do Uruguai em
2006 e marcou 12 golos, o que lhe valeu a transferência para
do Cálcio para o Palermo. Palmarés: Nona vez que participa a uma fase ﬁnal de sub-20.

JORDÂNIA

Q

uanto à taça da Ásia
em 2004, a Jordânia
surpreendeu tudo e todos
atingindo os quartos de ﬁnal na sua 1ª participação.
Desde aí, o futebol teve
um desenvolvimento bastante rápido nas camadas
jovens, e assim no campeonato de juniores da Ásia,
os jovens da Jordânia ﬁzeram história chegando às
meias-ﬁnais da prova e carimbando o passaporte para
este mundial. Qualiﬁcação: Para ter o seu bilhete para
este mundial , a Jordânia surpreendeu tudo e todos , pois
em 2004 no campeonato júnior da Ásia, levou de vencida
a China, uma das favoritas na altura batendo-o por 2-1.
Treinador: Jan Poulsen de 60 anos, conhece bem o futebol asiático, pois passou 4 anos a Singapura, ﬁcou conhecido no continente europeu em 1992 quando ao comando
da Dinamarca levou de vencida o campeonato europeu
de nações, ocupando o posto até 1999. Jogadores: Abdallah Salim, é sem sombra de dúvidas o grande artista
desta selecção. Palmarés: Será o primeiro campeonato
do mundo a que a Jordânia participa.
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GRUPO C
NOVA – ZELÂNDIA

MÉXICO

É

considerada a selecção mais forte da OFC depois
da Austrália ter dado o salto para a confederação asiática. Os “Kiwis” como são conhecidos, realizaram uma boa preparação para este campeonato e
segundo o seu treinador Stu Jacobs estão na máxima
forma e promete estar nas meias-ﬁnais da prova.
Qualiﬁcação: Foi preciso esperar o último dia dos jogos de qualiﬁcação para que
os “Kiwis” depois de vencerem a Nova-Caledonia, por 1-0, golo marcado no último
minuto depois de durante a partida o mesmo jogador ter falhado 2 penaltis.

S

OS JOGADORES DA
SELECÇÃO PORTUGUESA

erá a 11a participação
do México num campeonato do mundo de
sub-20, o México aposta
forte neste campeonato
e há quem aponte esta
equipa como sendo uma das candidatas ao título ﬁnal. É uma equipa que já venceu o título mundial de
sub-17 em 2005 no Peru. Por isso é uma selecção a
ter em conta neste mundial.

Treinador: Stu Jacobs faz parte dos mais conhecidos treinadores no seu país, e esta
é a sua primeira participação a nível internacional. É igualmente o responsável pela
equipa olímpica. Jogadores: Chris James e o grande maestro desta selecção, conta
desde já com 4 participações no grupo A e está vinculado ao Fulham de Inglaterra
Foi eleito em 2006 o jogador jovem esperança da Nova-Zelândia
Palmarés: É a primeira vez que está numa fase ﬁnal do campeonato do mundo de
sub-20.

GÂMBIA

G

âmbia será pela primeira vez numa fase ﬁnal
de um campeonato do mundo de sub-20. Os
“Escorpiões” como são conhecidos ﬁzeram prova de
rigor e entreajuda nos jogos de qualiﬁcação e com
esta qualiﬁcação o futebol na Gâmbia vem de dar um
salto enorme. A Gâmbia promete fazer surpresa neste campeonato.
Qualiﬁcação: Jogando num grupo
de qualiﬁcação fácil para as cores da
Gâmbia, não foi muito difícil obter a
qualiﬁcação para este mundial. Pois
a Costa de Marﬁm e Burkina Faso
não apresentaram diﬁculdades.

Treinador: Jesus Ramirez, desde que foi campeão do
mundo em sub-17, é considerado um herói nacional. É
um treinador conhecido pelo seu grande trabalho mental
e físico. Fala-se muito que deverá ﬁcar com a selecção
A igualmente nos próximos tempos.
Jogadores: Mais uma selecção que será difícil de apontar um jogador, pois dela fazem parte vários campeões
do mundo sub-17, mas avançamos com o nome de Giovani dos Santos, está no Barcelona e é apontado como o
herdeiro de Ronaldinho. No mundial de sub-17 no Peru
foi considerado na altura o segundo melhor jogador tendo sido igualmente o segundo melhor marcador. Também podemos, porque não, salientar Patricio Araújo e
Carlos Vela um atacante que milita no Arsenal.

Treinador: Peter Bonu Johnson,
antigo jogador internacional nos
anos 80 assumiu a direcção desta
selecção em 2005 e ganhou a sua
aposta, qualiﬁcando-se para este
campeonato do mundo.
Jogador: Ousmane Jallow foi considerado um dos melhores jogadores da CAN 2007
em juniores.Só à sua conta tem cerca de 50% dos golos marcados pela Gâmbia.
Palmarés: Participa pela primeira vez numa fase ﬁnal.

Qualiﬁcação: Uma vida fácil na fase de qualiﬁcação,
um passeio num grupo que tinha pela frente a Jamaica
e Costa Rica.

Palmarés: 11a fase ﬁnal onde o México estará presente
em sub-20. Melhor resultado, 2o lugar na Tunísia em
1977, perderam contra a Rússia em penalties 8-9. Campeão Mundial sub-17 no Perú.

Se é membro da caixa e tem entre 18 e 25 anos, a Caixa
tem o prazer de lhe oferecer 1 bilhete para assistir ao jogo
Portugal-Gâmbia no dia 8 de Julho no Estádio Olímpico.

Os bilhetes estarão diponíveis nas instalações da
Caixa a partir de quinta-feira 28 de Junho de 2007.
Os primeiros a chegar serão os primeiros a serem servidos.

Portugal: A equipa do futuro
Caixa Portuguesa: Um passo certo com rumo ao futuro
4244 Boul. Saint-Laurent - Montreal - Tel.: 514.842.8077
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GRUPO C
Muito potencial na Selecção
portuguesa de sub-20
Kevin Antunes

P

ara os que têm menos familiaridade com as selecções de esperanças portuguesas, a selecção
das quinas tem por hábito fazer boa ﬁgura em campeonatos internacionais.
Na categoria de sub-20 anos, os portugueses têm a honra de juntar dois títulos mundiais ao seu currículo. Nos gloriosos anos de 1989 e 1991, os “lusitanos” conseguiram

Os jovens portugueses formam uma equipa forte mas pouco experiente no futebol
proﬁssional, algo que pode vir a ser uma menos valia para os jovens lusos. Há dois
jogadores na lista de convocados para este mundial que sobressaiam como “estrelas”
da companhia: Fabio Coentrão e Bruno Gama são as maiores referências das “quinas”. O primeiro, e o mais jovem, é ainda considerado como sub-19 mas já é um valor
seguro de José Couceiro para este mundial. Coentrão, que se transferiu para o Benﬁca
no ﬁnal desta época, é um avançado muito veloz que impressiona pela sua beleza técnica e visão de jogo. Bruno Gama, o capitão das “tropas” é o jogador mais conhecido,
actuando na última época pelo Sporting de Braga, mas que pertence aos esquadrões
do FC Porto. Gama é um jogador com credenciais já ﬁrmados, ele que tem vindo a
ser o melhor marcador deste grupo nos últimos anos.
Em termos colectivos, a selecção portuguesa de sub-20 tem muito potencial. Ela
tentará converter a energia transmitida pelo Povo Português que os apoiará nos estádios canadianos em vitórias. Esperemos que os portugueses adiram aos estádios para
apoiar a comitiva jovem de Portugal.

José Couceiro – “chefe” da
comitiva das quinas

J

agarrar o campeonato mundial de sub-20 anos, com a sua geração de ouro. Nesses
anos foram descobertos valores futuros como Luís Figo, Rui Costa, Fernando Couto
e os outros que ﬁzeram ressonar o nome de Portugal pelos quatro cantos do mundo
na última década.
Em 2007, é a vez de Portugal mostrar o seu valor em terras Norte Americanas para
o torneio bienal que reúne as melhores selecções de juniores do mundo. A equipa
cheﬁada por José Couceiro, tem por âmbito passar aos oitavos de ﬁnal, segundo este
último, que também é seleccionador da selecção de sub-21 anos. A selecção portuguesa está colocada no grupo C, com a Gambia, o México e a nova Zelândia. Os
adversários teoricamente mais fortes de Portugal serão a Gambia e o México. Estas
duas selecções têm colectivos muito fortes que jogam juntos há vários anos, inclusive o México, que ganhou o último mundial de sub-17 com os mesmos jogadores.

osé Júlio de Carvalho Peyroteo Martins Couceiro, simplesmente conhecido por
José Couceiro é o “chefe” da comitiva das “quinas” para o Mundial de Sub-20
anos a ser realizado este Verão no Canadá. Couceiro é um treinador com um curto
currículo que inclui uma curta passagem pelo FC Porto no ano que seguiu a transferência de José Mourinho para o Chelsea de Londres. Antes do FC Porto, José Couceiro treinou o
Alverca e o Vitoria de Setúbal, onde começou a
ganhar uma certa experiência.
Agora treinador das duas selecções de esperanças portuguesas, prefere um sistema de jogo que é
utilizado pela maioria das selecções nacionais portuguesas. O sistema de 4-2-3-1 é o sistema preferido por Couceiro, tal como Luiz Felipe Scolari na
selecção principal. José Couceiro tem conﬁança
nos jovens portugueses com quem tem vindo a trabalhar desde Agosto de 2006 e espera pelo menos
conseguir passar a fase de grupos no Campeonato
do Mundo da categoria que se realiza entre o dia
30 deste mês e o dia 22 de Julho.
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GRUPO D
E.U.A.

O

equipas da MLS.

s Estados Unidos estarão na sua 11ª
participação neste campeonato do mundo, será
a 6ª vez consecutiva a marcar presença. Há quem
diga que esta geração é sem sombra de dúvida a
mais talentosa, pois entre os jogadores existem pelo
menos 10 que jogam no estrangeiro ou militam em

Qualiﬁcação: Como o Brasil, os Estados Unidos passearam na fase de qualiﬁcação,
sem conhecerem a derrota e marcando muitos golos, a fazer jus a condição de favorito.
Treinador: Thomas Rongen, há muito que fez as suas provas como treinador. Ele é
o treinador na MLS com mais sucesso, com 82 vitórias. De origem holandesa, foi
considerado o treinador do ano em 1995-96 no seio da MLS e desde 2003 está ao
comando das selecções mais jovens americanas. Jogadores: A vedeta tem somente
17 anos e dá pelo nome de Freddy Adu. É um jovem que assinou um contrato de
proﬁssional com apenas 14 anos. Originário do Gana, já disputou 3 campeonatos
do mundo (2 Sub-20 e 1 Sub-17). Conhecido como “Capitão América”, já esteve a
experiência no Manchester United. Palmarés: Melhor resultado: 4º lugar na Arábia
Saudita, em 1989. Décima-primeira presença, 6ª sucessiva.

BRASIL

O

Brasil, com já 4 títulos mundiais na categoria,
será um dos grandes favoritos neste mundial,
ainda mais que no início do ano foi campeão sulamericano na categoria. Nas 15 edições até agora
disputadas, o Brasil só não esteve presente numa, no
Japão, em 1979, e por 9 vezes esteve no pódio. Por
isso é uma selecção a ter em conta neste mundial.
Qualiﬁcação: Na fase de qualiﬁcação, passeou o seu perfume, a sua técnica, o seu
samba… Terminaram a fase de qualiﬁcação sem derrota e com 20 golos marcados.
Treinador: Nelson Rodrigues, com somente 41 anos, já faz parte da categoria dos
vencedores. Começou a trabalhar com os jovens na Portuguesa de S.Paulo e desde
2001 está ao serviço da Confederação Brasileira. Desde aí, vários títulos em sub-15
e sub-17, para em Janeiro ter sido campeão sul-americano em sub-20. Jogadores:
Nesta selecção, podíamos falar de todos
e mesmo de alguns que jogaram na fase
de qualiﬁcação e que não estarão aqui no
Canadá. Mas para além daqueles que bem
conhecemos e que estiveram ou vão estar
em clubes portugueses, tem um nome que
queremos salientar: Alexandre Rodrigues
da Silva. Talvez não lhe diga nada, mas
se dissemos PATO, já lhe diz algo. Será
um regalo vê-la jogar. Palmarés: 4 títulos
mundiais, 2 segundos lugares e 3 vezes
terceiro. Só a Argentina tem um palmarés,
nesta categoria, melhor que o Brasil.

POLÓNIA

A

Polónia poderá ser
uma das grandes
revelações deste campeonato do mundo. Com a
organização do Europeu
de Sub-19, a Polónia demonstrou que é uma selecção a ter em conta neste
mundial. Vamos esperar para ver se a esperança da
Polónia será uma realidade aqui em terras de sua
Majestade. Qualiﬁcação: A Polónia obteve o visto
para este mundial, tendo ﬁcado em terceiro do Grupo
A no campeonato europeu de sub-19 organizado entre
portas. Treinador: Michel Globisz nasceu em 1956
e nunca conheceu sucesso como jogador no seu país.
Como treinador, desde 1974, o seu nome ﬁcou conhecido e, depois de ter passado por clubes da 2ª divisão, a
Federação ofereceu-lhe trabalho em 1981, que ele aceitou, primeiro como treinador dos sub-14 e mais tarde,
os sub-16, com os quais conseguiu ir à ﬁnal no campeonato de Europa, em 1999, e em 2001 venceu o campeonato europeu de sub-18. Jogadores: A grande estrela
desta selecção é sem sombra de dúvida o atacante Dawid Janczyk, jovem campeão no seu país, pelo Varsóvia. Também já foi convocado para participar num jogo
da selecção A. Palmarés: Primeira participação depois
de ter sido semi-ﬁnalista no Japão, em 1979, no campeonato mundial de juniores. Mesmo resultado em 1983,
no México, noutro campeonato de juniores.

COREIA DO SUL

N

a sua primeira experiência em sub-20, no
México 1983, a Coreia foi
a grande surpresa, pois
chegou às meias-ﬁnais.
Depois, nunca mais conseguiu o bilhete para estar
noutra fase ﬁnal. Qualiﬁcação: A Coreia do Sul teve o seu bilhete ﬁcando em terceiro lugar no campeonato de juniores realizado na Índia,
mesmo se começou mal, com uma humilhante derrota por
7-0, levando de vencida a Jordânia e a Índia. Treinador:
Cho Dong-Hyun, como jogador, fez parte da equipa que
em 1971 foi vencida por Israel, no campeonato mundial de
juniores. Desde Novembro de 2005, está à frente da selecção de sub-20. Jogadores: Shim Young-Sung foi o melhor
marcador no campeonato da Ásia disputado na Índia.Palmarés: Meias-ﬁnais em 1983 no México.
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GRUPO E
ARGENTINA

C

om 4 títulos e um 4º lugar nas últimas 6 edições,
a Argentina é uma das principais favoritas neste mundial. Lembramos que há 2 anos na Holanda,
esta selecção, na altura comandada por Lionel Messi, foi a melhor, e assim é a que vem defender o título. Apesar de este ano não ter nomes sonantes, a
Argentina parte na cabeça do pelotão e deverá querer chegar à linha de chegada
em 1º lugar.
Qualiﬁcação: Apesar de ser o campeão em título, a Argentina teve uma qualiﬁcação
difícil para este campeonato – foi um golo já para lá do tempo regulamentar, frente
ao Uruguai, que deu o visto à equipa, apesar do seu guarda-redes ter estado 390 minutos em sofrer golo. Treinador: Hugo Tocalli, 58 anos, antigo guarda-redes, tem no
seu palmarés diversos títulos e é considerado um dos grandes treinadores argentinos.
Depois de ter acompanhado a selecção A no último mundial, ﬁcou com a responsabilidade de revalidar o título aqui no Canadá com os sub-20. Jogadores: O colectivo
será a grande arma desta equipa. Ever Banega joga no Boca Juniors e quanto a nós
será um jogador com largo futuro à sua frente, na onda de Messi, Gago e Zarate. Palmarés: A Argentina é a nação com o maior palmarés nesta categoria, com 5 títulos. É
igualmente a campeã em título.

COREIA DO NORTE

D

epois de 16 anos de ausência, a Coreia do Norte
voltou pela porta grande, vencendo o campeonato de Ásia de Juniores, assegurando a qualiﬁcação para este mundial. E as esperanças são bastante
grandes neste torneio. Vamos esperar para ver até
onde esta jovem selecção será capaz de ir.
Qualiﬁcação: Com a vitória na ﬁnal frente ao Japão, na marcação de grandes penalidades, a Coreia do Norte conseguiu a proeza de estar nesta fase ﬁnal. Treinador:
Jo Tong-Sop criou surpresa no mundo futebolístico ao levar em 2005 a Coreia aos
quartos-de-ﬁnal de sub-17 no Peru. Já antes, ﬁcou conhecido através da selecção feminina ao vencer diversos torneios e, depois de vencer o campeonato de Ásia, tudo é
permitido nesta aventura aqui no Canadá. Jogadores: O capitão Kim Kum-Il, melhor
marcador no campeonato asiático, igualmente considerado o melhor jogador do torneio, é o jogador vedeta a seguir.
Palmarés: Vencedora do campeonato júnior da Ásia realizado na Índia em 2006.
Será a 1ª participação numa fase ﬁnal de sub-20.

PANAMÁ

S

e o Panamá é conhecido pelo seu canal e
a paixão pelo “basebol”,
o futebol conheceu nestes
últimos anos uma grande
progressão. Os dirigentes
investiram bastante junto das camadas jovens, e a prová-lo, a terceira qualiﬁcação do Panamá para uma fase
ﬁnal. Qualiﬁcação: O Panamá não deixou a oportunidade
fugir, e realizou o quanto basta para poder qualiﬁcar-se para
este mundial. Treinador: Julio Dely Valdes é sem dúvida um
dos nomes mais conhecidos no Panamá. Avançado enquanto
futebolista, foi um dos raros a conseguir ser estrela no estrangeiro em países como Itália (Cagliari), Franca (PSG) e Espanha (Malaga). Jogadores: Josue Brown é um atacante vivo,
elegante e bastante rápido, e será de certeza um jogador a ter
em conta neste mundial. Palmarés: Participa pela 3ª vez de
seguida, sem ter nas outras duas ido além da fase inicial.

REPÚBLICA CHECA

C

onsiderada como uma
selecção que não mete
medo a ninguém, poderá ser uma surpresa neste
campeonato do mundo.
Esta equipa tem uma defesa sólida e com um ataque
eﬁcaz.Qualiﬁcação: Foi uma
surpresa a qualiﬁcação dos Checos para este mundial, mas não
será surpresa para quem esteve a acompanhar o campeonato da
Europa sub-19. Treinador: Miroslav Soukup é o treinador que
tem conseguido algumas surpresas. Com esta jovem equipa ter
estado numa meia-ﬁnal no Euro sub-19. Jogadores: Marek
Strestik brilhou no campeonato da Europa, em Julho de 2006,
na Polónia. Esta selecção tem o seu ponto forte na defesa, e este
avançado faz a diferença. Palmarés: Meias-ﬁnais em 2006 no
campeonato europeu sub-19, além de ter participado em mais 2
campeonatos mundiais juniores, no México e na Arábia Saudita.

OS JOGADORES DA
SELECÇÃO PORTUGUESA

16

A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 27 de Junho de 2007

GRUPO F
NIGÉRIA

P

assada a época gloriosa de 2005, esta geração
ainda não convenceu que pode fazer igual ou melhor. Mas poderá ser uma das surpresas neste mundial. Uma equipa a ter em atenção, apesar de pelo
menos até ter mostrado ser uma equipa sem ambição e sem grande técnica… Talvez a esconder o jogo
para este mundial.
Qualiﬁcação: Foi uma qualiﬁcação
bastante difícil para esta geração de
jogadores da Nigéria. Mas mesmo assim, entre derrotas e vitórias, saldouse por ter um lugar que dá acesso a este
campeonato do mundo.
Treinador: Ladan Bossa pode vir a
ser a grande revelação como treinador
deste mundial, um treinador que pegou
na equipa há somente alguns meses,
depois de Musa Abdullahi ter-se retirado por motivos de saúde. Jogadores: Se a nível do treinador poderá ser
a revelação, a nível de jogadores, Emmanuel Sarki será sem dúvida uma das grandes
revelações deste campeonato. Um jogador a seguir com atenção ao longo deste campeonato.
Palmarés: Segundo lugar em 2005 na Holanda, perdeu frente à Argentina. Mesmo 2º
lugar em 1989, perdendo contra Portugal.

ESCÓCIA

D

esde 1998 que a Escócia não se qualiﬁcou para
um grande torneio. Numa nação onde o futebol
é uma religião, e se na selecção A as coisas não vão
muito bem, é nos sub-20 que residem todas as esperanças.

Qualiﬁcação: Foi com o seu segundo lugar no campeonato europeu de sub-19 que se desenrolou na Polónia que a Escócia garantiu o direito
de estar neste mundial. Nesse europeu, a geração doirada, como é conhecida, fez jus
ao nome… A ver vamos, neste mundial, o que se vai passar.
Treinador: Archie Gemmill, antigo jogador da selecção A, está desde 2004 à frente
das selecções jovens. Levou a Escócia a vice-campeã da Europa em juniores, e agora
pede-se mais a este treinador e a estes jovens. Jogadores: Scott Cuthbert é um dos 6
jogares do Celtic presente nesta equipa, é o capitão desta geração doirada. Ele e Gary
Kenneth fazem o par de centrais desta equipa que raramente são batidos pelo jogo
aéreo. Dois jogadores a seguir com atenção. Palmarés: Participou no campeonato do
mundo juniores em 1983 e foi até aos quartos-de-ﬁnal. Igualmente a mesma sorte em
1997, no Chile. Vice-campeã da Europa de juniores.

JAPÃO

À

sua 6ª presença, o
Japão foi derrotado
na ﬁnal do Campeonato
de Ásia de juniores em
2006, e foi a Coreia que,
em marcação de “penaltis”, ganhou a prova. Sendo assim, com estes resultados positivos, é de pensar que o Japão vai estar aqui
neste mundial com a esperança de fazer um bom resultado. Qualiﬁcação: Fazendo um bom campeonato
de Ásia de juniores, só foi batido na ﬁnal. Foi assim que
teve acesso ao bilhete para estar presente neste mundial. Treinador: Yasushi Yoshida foi um jogador bem
conhecido no seu país pela equipa Mitsubishi. Depois,
já como treinador, trabalhou em todos os níveis na sua
federação, e desde 2005, está à frente das selecções de
sub-19 e sub-20. Jogadores: Yosuke Kashiwagi é sem
dúvida o jogador pelo qual passa todo o jogo ofensivo.
Também o defesa, que é o capitão, Yohei Fukumoto,
que faz da defesa do Japão um muro difícil de passar.
Palmarés: Japão irá disputar o seu 7º campeonato do
mundo de Sub-20. Já disputou 6 ﬁnais de campeonato
de Ásia de juniores, mas nunca ganhou.

COSTA RICA

D

epois de ter falhado
as últimas 2 edições,
a Costa Rica está novamente nesta fase ﬁnal, e
à sua 6º participação, é
com grande esperança
que a Costa Rica estará
neste mundial, tentando

passar os quartos-de-ﬁnal.
Qualiﬁcações: Costa Rica deve a sua qualiﬁcação ao
segundo lugar no grupo B da CONCACAF. Treinador:
Geovanny Alfaro é a prova viva que o trabalho com
os jovens deve ser um trabalho feito a partir de muito
novo. Num país onde trocar de treinador é como mudar
de camisa – este tem o lugar desde 2002 – só por si uma
proeza, e que agora neste mundial quer provar que o
trabalho da frutos. Jogadores: Jean Carlos Solorzano,
devido ao seu ar “rock”, de cabelo preso e de pé canhão,
é um jogador que tem tudo para ser uma vedeta internacional. Pensamos que não vai passar neste mundial
sem um grande clube pôr o olho nele. Palmarés: Sexta
vez num mundial de sub-20, o melhor resultado foi em
2001, nos oitavos-de-ﬁnal.
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Calendário do Mundial Sub-20

É

de salientar a presença na selecção portuguesa de Steven DeSousa Vitória,
luso-canadiano. Nascido em Toronto a 11 de Janeiro de 1987, Steven Vitória joga pelo Tourizense (FC Porto). Filho de Pedro DaSilva Vitória, natural dos
Biscoitos, e de Alice DeSousa Vitória, natural da Conceição, Angra do Heroísmo,
ambos da Terceira, Açores, e irmão de Jason DeSousa Vitória, residentes em Mississauga, Ontário, abdicou da selecção do Canadá para representar Portugal, a
terra dos seus pais, e agora, e com muito orgulho, vai competir no país de origem,
mas em representação de Portugal.
O pai, bem conhecido da comunidade portuguesa, tanto em Toronto como em Montreal, já saiu em várias danças do Carnaval, tais como na Dança Santa Germana, onde
personiﬁcava um Padre, e na Dança da Ceguinha, como dançarino. Foi graças a “Piques”, ex-guarda-redes dos Luso Stars, e José Tavares, ex-director da mesma equipa,
que Steven faz parte da família FC Porto.
A Selecção Nacional Sub-20 vai
ser a mais apoiada das quatro equipas do Grupo C do Mundial da
categoria. Essa é, pelo menos, a
opinião do defesa Steven Vitória.
“Vivi 18 anos [em Toronto]. Vamos
ser recebidos de braços abertos pelos emigrantes, tanto em Toronto
como em Montreal. Vamos ter o maior apoio das quatro equipas. Os adeptos não ganham
jogos mas podem ajudar”, referiu o defesa. Para Steven Vitória este é um regresso às origens, mas garante que não vai deixar que isso lhe suba à cabeça: “Vou guardar tudo para
gozar no momento certo”. A equipa portuguesa sofreu apenas um golo nos últimos 12
jogos, algo que “dá conﬁança” e que é fruto de um trabalho colectivo.
Para o defesa “é normal” que se considere o Mundial como uma montra, bastando ver
“as estrelas todas que começaram lá”, mas “o importante é a equipa”. “Falar é fácil. Todos
podem dizer que vamos ser isto ou aquilo. Vamos viver um jogo de cada vez. Queremos
mais,
mas para já o primeiro objectivo
é passar
a primeira
revelou.
AnnCPEEP_Ferie_VozPortugal
05/06/07
15:46
Page fase”,
1
Durante a sua estadia em Montreal, a nossa selecção está agendada para treinar no
Parque Jeanne-Mance.

Trabalha como empregado
de limpeza num edifício público?
Se tiver um ano de serviço ou mais como
empregado de limpeza num edifício público,
poderá ter direito até 12 dias de feriados
remunerados por ano. Menos de um ano
de serviço? Ainda assim poderá ter até
10 dias de feriados remunerados.

Chegada da equipa do Brasil em Montreal
e o primeiro treino no estádio Olimpico
Kevin Antunes
Alexandre Pato do Chelsea

David Luiz

Contacte-nos para
obter mais informações.
É do vosso próprio interesse!
Cassio, o Guarda-redes do Brasil

www.cpeep.net

1 877 384-CNET
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RESTAURANTES

PEIXARIA

BLUE COAST

130-A, Beaumont

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.

26 de Junho de 2007
1 Euro = CAD 1.444527
Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

514.987.0080

CONTABILISTAS

GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent

DENTISTAS

514.232.3095

DR. THUY TRAN

4270Boul.St-Laurent,#209514.499.1624

DISCOS/LIVROS
Tel.: 514.499.0359
www.secomunidades.pt
URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Clínica Portuguesa Luso 514.849.2391
Detecção de gás
514.598.3111
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque
514.873.2445
514.890.8000
Hospital Hôtel-Dieu
Hospital Royal Victoria 514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d’Arc 514.842.6141
Hospital Ste-Justine
514.345.4931
514.873.7061
Normas do trabalho
514.842.6822
Sun Youth

DISCOTECA PORTUGUESA

Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent
514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA RITA NACCACHE

Antiga farmácia TRANG
4289 Boul. St-Laurent
514.844.6212
entrega ao domicílio

FLORISTA

FLEURISTE FLORATERIA
ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
514.844.2269
Ass. Port. do Canadá
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse 514.435.0301
Ass. Port. do West Island 514.684.0857
514.388.4129
Casa dos Açores do Qc
Casa do Ribatejo
514.729.9822
Centro de Ajuda à Família 514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo 514.353.1550
Clube Oriental
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano 514.323.7391
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
Folc.CampinosdoRibatejo 514.353.3577
514.739.9322
Folc. Português de Mtl.
Missão N. Sra. de Fátima 450.687.4035
Missão Santa Cruz
514.844.1011
Rancho Folc. Verde Minho 514.768.7634
Sporting Clube de Mtl
514.499.9420
Sport Montreal e Benﬁca 514.273.4389

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE

681 Jarry Est

514.273.9638

4057 Boul. St-Laurent

514.987.7666

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

CONFORT
LATINO

LISBOA

514.844.3054

4289 St-Laurent

514.844.3307

VOYAGES ELITE PLUS

1530 Fleury este
514-381-5200
www.voyageseliteplus.com

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
4267 Av. Coloniale

CLÍNICAS

514.285.1620
514.672.4687

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent
514.277.7778
Eduino Martins
Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152

GARAGENS

ALBERT STATION SERVICE

514.849.2391

514.845.5804

HIPOTECAS

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO
HELIO

514.886.7001
514.497.3896

IGREJAS

IGREJA
PORTUGUESA

6297 Monkland Ave.

BAPTISTA
514.484.3795

CENTRO CRISTÃO DA FÁMILIA(P.A.O.C)
2500 Boul. Rosemont

514.704.0006

MÁQUINAS DE COSTURA

MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert

355 Rachel Est

TAGUS

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

4209 De Bullion

514.271.6452

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

514.842.3373

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides 450. 669.7467

MÓVEIS

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

514.845.6028

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200

514.985.2411

OURIVESARIAS

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

PADARIAS

PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod

514.270.5079

514.288.2082

514.272.0362

150 Marie-Anne E.

514.843.3390

101 Rachel E.

514.844.4588

ESTRELA DO OCEANO
SOLMAR

QUIROPRATAS

111 St-Paul E.

“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon E.
514.351.1716

TAPIS RENAISSANCE ST-Michel

DR. MARC CHENÉ

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

CHEZ DOVAL

DR. FRED M. ZAROW

“Clinique Chiropratique Zarow”
6872 St-Denis #101
514.279-6536
cliniquezarow.com/portugues.htm

514.861.4562

REVESTIMENTOS
7129 Boul. St-Michel

514.725.2626

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

O MAUSOLÉU SAINT-MARTIN

Um engrandecimento
que se esperava

C

onstruído em 1994 sobre o sítio adjacente ao do
Complexo Alfred Dallaire Memoria, o Mausoléu
Saint-Martin conheceu um tão formidável sucesso, que
acabaram agora de lhe acrescentar uma quarta fase.
Com uma superfície total superior a 31 000 pés quadrados, distribuídos sobre três andares e uma sobreloja
(mezzanine), tem assim capacidade para oferecer não só
uma maior quantidade de locais como, igualmente, de
melhor escolha. Concebido dentro do respeito dos valores cristãos e da tradição europeia, está dotado duma
esplêndida capela, decorada da maneira sumptuosa.
As origens do mausoléu
O MausOléu Saint-Martin inscreve-se numa longa tradição que vem da Antiguidade. Na verdade, desde sempre, a humanidade ergueu jazigos fabulosos aos seus
reis, como também a todos os seus entes queridos. Foi
assim que trezentos anos antes Jesus Cristo, numa vila
do Médio Oriente chamada Halicarnasse, a rainha Artémise fez erigir um magníﬁco monumento funerário em
memória do seu marido, o rei Mausole. Daí o nome de
Mausoléu. O túmulo era de tão grande beleza, que foi
designado por entre as sete maravilhas do mundo.
Um monumento grandioso
O Mausoléu Saint-Martin perpetua esta tradição. Majestoso e nobre, acolhe aqueles que nós amamos e nos
deixaram para sempre. Com uma arquitectura de estilo
onde sobressai um magníﬁco vitral na fachada, o seu
telhado catedral difunde luz à profusão e faz reinar uma
atmosfera de paz. É um monumento grandioso que celebra a memória e a vida.
Vizinho do Bosque Papineau, o Mausoléu Saint-Martin oferece um meio ambiente privilegiado. Os maiores
cuidados foram postos na sua concepção. O mármore
do Mausoléu Saint-Martin é importado de Carrara em
Itália, de onde provém o mármore de David de Miguel
Ângelo. A sua Capela, que é praticamente a sua alma, é
dedicada a Saint-Martin, porque, a sua vida que o levou
da Hungria à Itália e depois a França, nos faz recordar
que para além do tempo e do espaço, a memória transforma-se no mais ﬁel protector do que de melhor existe
em nós. Através dos países da cristandade, centenas de
igrejas lhe são consagradas.

†

Aurora Fernandes
1924 – 2007

Faleceu em Montreal, no dia 20 de
Junho de 2007, com 82 anos de
idade, Aurora Fernandes, natural de
Touvêdo, Ponte da Barca, Portugal,
esposa de Marcelino Fernandes, já
falecido.
Deixa na dor seu ﬁlho Joaquim e
sua neta Tracy, 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
Pedro Alves
O funeral decorreu sábado, dia 23 de Junho de 2007, na
Igreja Santa Cruz. Será sepultada a uma data ulterior, no
Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou
que, de qualquer forma, se lhes associaram na dor. A
todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Angelina Santa Subica

†

1921 – 2007

Faleceu nos Açores, no dia 18
de Junho de 2007, com 86 anos
de idade, Angelina Santa Subica,
natural da Vila de Rosário da
Lagoa, São Miguel, Açores, esposa
de António Ferreira, já falecido.
Deixa na dor seus ﬁlhos Maria
de Jesus, Rosa, António Manuel,
Verginia, Ronaldo, João Carlos e
Conceição Ferreira, e seus cônjuges respectivos; seus
netos e bisnetos, assim como amigos.
O funeral na terça-feira 19 de Junho de 2007, em Rosário
da Lagoa, São Miguel.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres
ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na dor. A
todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
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ALUGA-SE

VENDE-SE

Operários, mínimo de 5 anos exp.
em “pavé-uni” e muros de apoio.
Bom salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247

Vibac, empresa internacional, oferece uma vaga como representante de
serviço à clientela com experiência e
óptimo conhecimento de Português,
Inglês e Francês, e noção de Espanhol.
Enviar CV por fax: (514) 640-6702
ou email: cv@vibac.com. Mais detalhes: http://emploiquebec.net Nº:
1230267

Apartamento 5 1/2 no 121 Villeneuve
este (Plateau Mt-Royal), com terraço.
Completamento renovado, num 2º andar. Livre no 1 de Julho.
(514) 845-3291 ou (514) 945-4055
Quarteira-Algarve
Para férias. 41/2(T2), 2 qtos fechados, todo equipado, na rua principal
a 100 metros da praia. Montreal:
(514) 256-6712
Portugal: 011-351-262-787916

Apartamento 5 ½ na rua St-Hubert,
esquina Liège. Autocarro à porta. A 5
minutos do metro.
(514) 384-8700

Vende-se comércio, na zona portuguesa.
Para mais informações, contactar
(514) 576-8742 ou (450) 622-8161

Empregado de mesa com experiência e lava-pratos, para restaurante
de cozinha ﬁna italiana. Apresentarse no 540 boul. Marie-Victorin, em
Boucherville.
(450) 641-2277
Cozinheiro a tempo inteiro. Falar
Francês. Contactar Chris, entre as
13h30 e as 21h. (514) 259-9372
Pessoa para lavar pratos e senhora
de cozinha para confeccionar “pasta”.
(514) 836-3066 ou (514) 393-3456
Pessoa para trabalhar em limpeza,
de noite, num restaurante do centro
da cidade. (514) 554-8779
Operárias com experiência em máquinas “plain” e “overlock”, para roupa de senhora. Trabalho em casa ou
na fábrica.
(514) 845-6680
Procuramos homens, com conhecimentos em trabalho de cimento ou de pedra.
Bom salário. Tempo inteiro.
(514) 683-6644
Precisa-se senhora livre dos 40 aos 60
anos, para cuidar de 2 pessoas idosas.
6 dias/semana. Folga às quintas. Início
dia 6 de Agosto.
(514) 351-6032
Procuramos assistente cabeleireira.
(514) 844-9057
Procuramos padeiro e ajudantepadeiro a tempo inteiro.
Igualmente emprega de balcão
a tempo inteiro (semana) e ﬁnsde-semana.

(514) 844-0223

Senhora para limpeza de escritórios
uma vez por semana, todos os
sábados.
Telefonar depois das 15h30.
Lino Rosa Tel. (514) 966-2640

Paisagista com experiência
em “pavé-uni”, asfalto, etc.
Trabalho em Laval. Salário
conforme experiência. A partir
de 18$/h. Contactar António
Cabral, contramestre
(450) 963-3462
Empregado de mesa com experiência. Contactar José Manuel.
(514) 987-1530
Empregados de mesa com experiência de sala e bar.
(514) 844-4588 ou
(514) 969-4558
Jornaleiro paisagista, com ou sem
experiência. Salário conforme experiência.
(450) 442-3751 ou
(514) 605-9084
Procuramos padeiro a tempo
inteiro. (514) 272-0362

ALUGA-SE
Em Anjou, apartamento 5 1/2 impecável, disponível para o 1º de Julho.
Perto da paragem do autocarro e do
metro. (514) 659-9149
Apartamentos 1 1/2 disponíveis em
Julho. Tudo incluído (mobilado). Próximos dos serviços. Pl. MT-Royal.
(514) 945-4789
Apartamento 2 ½ em Montreal-Norte com aquecimento e electricidade.
Telefonar depois das 16h.
(514) 324-8350
Casa em São Miguel, Açores. Toda
equipada, com lugar para 3 casais.
(450) 635-6558

Apartamento 3 1/2 em Rosemont.
Livre no 1º de Julho.
(514) 727-4982

VENDE-SE
Máquina de costura CONSIW industrial. Em boas condições. Em Laval.
(450) 686-0609
Chalé de Verão junto à água. Em
St-André d’Argenteuil. A 1h de MTL.
$25000 - $30000.
Daniel Gendron
(514) 893-8280

CÓDIGO POSTAL

VIDENTE
Linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. Resolve os seus
problemas sem voodoo.
Rosa (514) 278-3956

ENCONTROS
Homem com vida estável, trabalhador e honesto, procura mulher entre
os 30 e 40 anos para uma relação
séria. (514) 227-0833

Correio electrónico
jornal@avozdeportugal.com

Toda a pontuação, espaços, números e/ou caracteres especiais contam como 1
carácter. Depois de uma pontuação, deve colocar um espaço. Se o montante enviado
for insuﬁciente, o anúncio será cortado para reﬂectir o montante do pagamento.
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FOTOS DA SEMANA

Festa de São João
na Santa Cruz
A

Sexta-feira passada tivemos a oportunidade de encontrar o Presidente da Câmara de Anjou, Luis Miranda,
acompanhado por Rui Serpa, da Agência Algarve,
Roberto Sousa e Louis Miranda aquando da primeira
reunião para organizar a próxima viagem de golfe aos
Açores, garantindo ao mesmo tempo, que A Voz de
Portugal estará presente, a convite do Luis Miranda,
nesta viagem prestigiosa.

Festa de São João relembra João Batista, o homem
que nasceu em 24 de Junho e, através das suas
atitudes na vida, trouxe a mensagem de que “devemos
mudar nossos rumos para encontrar a luz”, sugerindo
que o caminho para isso é a meditação, a interiorização, a reﬂexão, pois São João nos ensina que todas as
respostas estão e serão encontradas dentro de nós. Essa
mensagem nos leva ao conteúdo da festa que é a Sabedoria, a capacidade de aprender algo a partir de nós
mesmos. Devemos trabalhar em nós a coragem para um
julgamento interior consciente; visando nosso amadurecimento como pessoa.

Sylvio Martins

das à fartura. Gostei muito do ambiente, mas tudo tem o
seu limite. É triste ver tantas pessoas num só lugar sem
nenhuma, ou poucas, conhecer o que representa a festa
de São João.

CASAL DA SEMANA

A todos os anos, festeja-se esta festa tradicional de São
João, quer seja no Clube Oriental de Montreal, no Benﬁca ou na Santa Cruz. Devemos dizer que coincide com
a festa nacional dos Quebequenses. Cada um festeja
esta tradição à sua maneira.
Este ano, tive a oportunidade de, pela primeira vez, ir
à cidade de Quebeque para esta grandiosa festa. Fiquei
surpreendido de ver a multidão a festejar nas “Plaines
d’Abraham”, gozando da música, dança, comida e bebi-

Aqui, na nossa comunidade, estive presente no domingo na Santa Cruz, para celebrar a festa de São João. Foi
a minha iniciação à São João na Santa Cruz. E de que
maneira! Adorei o ambiente, a fraternidade, a música,
estar com os amigos (as) e, claro, os dançarinos. Não esquecendo as boas bifanas e as sardinhas, que davam um
cheiro a Portugal, matando ao mesmo tempo um pouco
as saudades da nossa terra.
Os ranchos folclóricos “Português de Montreal” e
“Ilhas de Encanto” ﬁzeram boas actuações, e muito

aplaudiram as suas digressões. Depois, a linda e querida
Kelly M., com uma bela actuação ao seu estilo.
Finalmente, o momento que esperávamos! A Marcha
do Oriental, que vi pela primeira vez, com o seu vestuário bonito e os seus arcos lindamente decorados, actuou
muito bem.
Todos gostaram muito e os aplausos foram abundantes. Parabéns a esta marcha que mantém viva, há muitos
anos, esta linda tradição cultural, especialmente a Duarte Sousa, que se dedica à marcha há 24 anos! Felicitações aos organizadores desta festa de São João!
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A Fundação Santiago organizou
o quarto torneio de Golfe em Anjou
N

o dia 7 de Junho, no “Club de Golf MetropolitainAnjou”, a Fundação Santiago organizou o quarto
torneio de Golfe e andando no seu quinto ano de existência. Um grupo enorme amadores e simpatizantes do
golfe. Este Torneio foi seguido de um jantar. Tudo se
passou de maneira admirável; até a natureza ajudou,
propocionando aos jogadores um lindo dia de sol com
uns pinginhos de chuva para refrescar os jogadores de

l’Ouest, propriedade dos senhores Sebastião Fraga e
Honorato Ramos, voluntários atarefados e eﬁcientes
preparam os abundantes avios a serem distribuídos às

famílias mais necessitantes da nossa comunidade. Graças a Luis Miranda, presidente da Câmara de Anjou, à

sua equipa e a uma lista impressionante de voluntários
da nossa comunidade, os meses de trabalho do Dr. Cardoso e a sua equipa podem ser realizados. Levar aos
mais necessitantes avios de comida para um mês e dar
esperança e felicidade a essas pessoas pelo Natal, serão
certamente motivo de orgulho e satisfação para todos os
participantes.
Continuação na próxima página

A FUNDAÇÃO SANTIAGO
golfe. Desde 2003, a Fundação Santiago, liderada pelo
Dr. Manuel Cardoso e o seu ﬁlho Oliver, ajuda cerca
de 83 famílias (218 indivíduos) com avios de comida
pelo Natal. Desde essa data, durante o Natal, famílias
necessitantes podem usufruir da oferta de Natal da Fundação Santiago. Cerca de $26,000.00 foram gastos para
abastecer essas famílias desde 2003.
Nas vésperas de Natal, na cave do Supermarché de

AGRADECE A TODAS AS PESSOAS
QUE DURANTE OS ÚLTIMOS CINCO ANOS
TÊM TÃO GENEROSAMENTE
CONTRIBUÍDO PARA O SEU
DESENVOLVIMENTO
www.fondationsantiago.org
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A Fundação Santiago organizou
o quarto torneio de Golfe em Anjou
Continuação da página 15

Dr. Manuel Cardoso
A Fundação Santiago agradece a todos os voluntários e
amigos que colaboram ou participam de uma forma ou
outra na realização desta entrega de Natal na nossa Comunidade. A necessidade existe na nossa comunidade.
Quer contribuir? Contacte a Fundação Santiago.

