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Apontamento
Parque de
estacionamento de
Santa Cruz

António Vallacorba

A situação do estacionamento e
consequente congestionamento
de automóveis no parque da Igreja
Santa Cruz, desde há muito que
requer a devida atenção.

Pelo que presentemente se
constata, e para usarmos de certa
ironia, se os fiéis e os festejantes
pudessem levar os carros para
dentro da igreja e do subsolo
desta, fá-lo-iam com o maior à-
vontade e descaramento deste
mundo!

Não por culpa dos responsáveis
da Missão, raro é o sábado por
ocasião de uma actividade lúdica na

Portugal consumou a eliminação,
apesar de ter ganho à Alemanha por
1-0, num dia em que França e Sérvia
e Montenegro se qualificaram para
as meias-finais do Europeu de Fute-
bol de Sub-21, pelo Grupo A.

A selecção francesa confirmou o
triunfo no grupo, com uma vitória por
2-0 sobre a Sérvia e Montenegro, no
Estádio Municipal de Braga, en-
quanto o golo apontado por João
Moutinho aos 94 minutos do jogo
do Estádio D. Afonso Henriques,
em Guimarães, não chegou para
qualificar Portugal, mas afastou a
Alemanha das meias-finais.

Em Braga, Bergougnoux e Toula-
lan, aos 33 e 54 minutos, fizeram os

Portugal eliminado do Europeu de Futebol Sub-21
golos da França frente à Sérvia e
Montenegro, que estava virtual-
mente eliminada já depois de este
encontro acabar, até o médio do
Sporting marcar instantes depois
em Guimarães.

Isto porque a Sérvia e Monte-
negro tinha derrotado Portugal por
2-0 e perdido por 1-0 com a Alema-
nha. Nas meias-finais, quinta-feira, a
França defronta o segundo classifi-
cado do Grupo B, em Braga, e a
Sérvia e Montenegro joga com o
vencedor desta poule, em Aveiro. O
Grupo B, que fica decidido segunda-
feira, integra a campeã europeia
Itália, a Ucrânia, a Dinamarca e a
Holanda.

O Espírito Santo na HochelagaO Espírito Santo na Hochelaga
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cave do templo ou durante alguma das
missas dos domingos, em que não deixe de
transparecer a desconsideração e irres-
ponsabilidade dos utentes do parque de
estacionamento quando por essas ocasiões
ali deixam os automóveis como querem,
como lhes apetece e convém, praticamente...
quase em cima do passeio imediato e sem
respeitarem quaisquer medidas de cortesia
e de segurança.

Longe vá o agouro, mas Deus nos livre se
um dia houver necessidade dos serviços dos
Bombeiros ou duma ambulância, porque
então, espaço para manobrarem os respec-
tivos veículos, certamente que não vai haver!

Mas há mais!
Para quem assistiu, como nós, à mudança

da Veneranda Imagem do S. Santo Cristo dos
Milagres, no sábado, não pôde deixar de
observar a certa dificuldade com que se

Parque de estacionamento

efectuou a procissão, em ziguezagues, por
causa dos veículos estacionados naquele
recinto festivo.

Paralelamente, algo parecido aconteceu na
segunda-feira imediata, aquando do arraial,
abrilhantando pela Filarmónica Portuguesa
de Montreal, com o parque meio repleto de
veículos.

Ao procurarmos saber junto do José de
Sousa, presidente da Comissão de Festas,
sobre o que se passara, foi-nos dito que as
pessoas simplesmente abriram as cancelas
para ganhar admissão ao local.

Não pode ser! Haja mais civismo
O conceito, generalizado, de que a igreja...

“é nossa”, tem os seus limites. Pelo que,
estacionar no respectivo parque, é um
privilégio, não um direito.

Um “privilégio”, mesmo assim,, acom-
panhado de certas regras.

Cont. da pág. 1

Carrefour des Jeunes Lusophones
À semelhança dos anos anteriores, as diversas

organizações activas da nossa cidade uniram-se para
sublinhar esta data significativa e proporcionarem à
comunidade uma panóplia de actividades e celebrações
relacionadas a este dia patriótico. A semana festiva será
oficialmente lançada a 4 de Junho, com programa completo
e para todos os gostos, a ser divulgado em integralidade nas
próximas semanas.

Uma conferência intitulada ‘Retrato da Mulher Luso-
descendente’, em colaboração com a Associação dos
estudantes lusófonos da UQÀM.

A conferência terá lugar Segunda-feira dia 5 de Junho na
sala Des Boiseries da Universidade do Québec à Montreal
(UQÀM), mais especificamente no Pavilhão Judith- Jasmin
situado no 405, rua Sainte-Catherine Este pelas 19h00. A
entrada é livre e as alocuções serão feitas em Português e
Francês. Venha conhecer a realidade contemporânea das
jovens luso-descendentes e não deixe de apoiar as
iniciativas dos nossos jovens!

de Santa Cruz

Sports Montreal e Benfica
O Sports Montreal e Benfica organiza um torneio de tiros

aos pratos. Domingo dia 4 de Junho 2006 no campo de tiro
Acadie. Para mais informações contacte:(514) 273-4389.

Parabéns Natércia
Há dois anos e meio,

tive a oportunidade de
encontrar a Sra. Natér-
cia Rodrigues e, pouco a
pouco, tive a oportuni-
dade de conhecê-la,
como escritora, poeta,
artista, política, orga-
nizadora de eventos, etc.

Quarta-feira, dia 17 de Maio, tive a opor-
tunidade de ver todo o seu talento artístico, na
pintura. Este evento foi acompanhado de
vários cocktails e petiscos. Durante a noite,
vários artistas actuaram, tais  como Duarte
Froias, Alexandre Câmara, e Carlos Ro-
drigues , com um lindo fado “A Capela”.

Pôde contar com a presença de Francisco
Salvador, representante da nossa
comunidade, Mário Carvalho, Director do
Jornal “O Açoriano”, alguns candidatos que
apoiaram a Natércia durante a sua viagem
política, e, finalmente, amigos e familiares
que estavam presentes para este evento.

Parabéns  Natércia,  e que o teu talento
artístico te dê asas para ir ainda mais longe.

Festival da Lagosta
A Associação Portuguesa do Canadá Organiza sexta-feira

dia 2 de Junho um jantar festivo da Lagosta. Por favor
reservar: 844-2269.

Império dos jovens - Missão Santa Cruz
O mordomo Philip Garcia convida a comunidade para

participar no Terço durante esta semana às 19h30 na sala
do divino Espírito Santo, na Missão Santa Cruz.

Quarto Domingo do Espírito Santo
Império de S. Pedro de Santa Teresa.Império de S. Pedro de Santa Teresa.Império de S. Pedro de Santa Teresa.Império de S. Pedro de Santa Teresa.Império de S. Pedro de Santa Teresa.

Silvio Machado e esposa convidam todas as pessoas que
queiram rezar o terço do Domingo dia 4 ao 10 de Junho, na
sua residência situada no 2068, Place Malaga - Vimont,
Laval, telefones (450) 669-3673 ou (514) 594-1530.
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Inaugurada a sala
Carlos Alberto Tavares Soares

Com a presença
de um número con-
siderável de asso-
ciados, grandes
ami-gos e familia-
res, no passado sá-
bado dia 27 de Maio
e por ocasião do
31º aniversário do
clube (o TAC nas-
ceu a 26 de Maio
de 1975), foi homenageado a título póstumo Carlos Alberto
Tavares Soares, presidente do Terceira Automóvel Clube
entre 1982 e 1986, um homem que deixou um marco na
história do clube terceirense sedeado na Avenida de Jácome
de Bruges, sendo presidente na altura da construção da sede
do TAC em 1985 e um elemento imprescindivel do grupo de
sócios que contribuiram para a ampliação da mesma em 1995
e concluida em 1996.

A Sala de Visitas do TAC (a original sala do clube) passou a
ter a partir de sábado o nome de Sala Carlos Alberto Tavares
Soares, que completaría a 26 Maio (no mesmo dia de
aniversário do TAC) 52 anos.

Ricardo Silva recebe
amigos da Ribeira Grande

O Presidente da Câmara Munici-
pal da Ribeira Grande, Ricardo Silva,
recebeu uma representação dos
Amigos da Ribeira Grande em Mon-
treal, impulsionadores das festas de
Nossa Senhora da Estrela naquela
cidade canadiana.A comitiva, presi-

dida pelo ribeiragrandense Ildeberto Silva, deslocou-se aos
Paços do Concelho para agradecer o apoio prestado pela
Câmara à comunidade de emigrantes e agradecer a presença
de Ricardo Silva nas festas da Nossa Senhora da Estrela, que
se realizaram no passado dia 11 de Fevereiro pelo sétimo ano
consecutivo.Ricardo Silva aproveitou a presença dos “Amigos
da Ribeira Grande” para lançar o convite à sua participação nas
comemorações dos 25 anos da Ribeira Grande, no próximo dia
29 de Junho e cujas festividades decorrem entre os 24 e 9 de
Julho.O autarca voltou a sublinhar que a autarquia está apostada
numa relação aproximada com os ribeiragrandenses das
comunidades emigrantes, referindo que o Museu da
Emigração é um “bom meio de comunicação com todas as
comunidades”. Para além disso, frisou, o museu constitui uma
homenagem aos emigrantes que um dia partiram na procura
de melhores condições de vida, mas que não esqueceram as
suas raízes.“A identidade de um povo, mesmo longe do seu
território, mede-se pela presença das suas raízes, afirma-se
pelas suas tradições, manifesta-se pela sua capacidade de
organização sociocultural, não deixando cair o seu património”,
sublinhou Ricardo Silva.No final do encontro, a comitiva
assinou o livro de honra da Câmara Municipal e foi obsequiada
com pequenas lembranças.

Ministra da Educação
apela à calma

A ministra da Educação apelou à serenidade dos
professores, a propósito de uma eventual avaliação dos
docentes pelos encarregados de educação. A ideia de que o
Ministério da Educação pretende avançar com esta medida
causou, durante o fim-de-semana, reacções de repúdio por
parte dos professores, que consideram que os pais dos alunos
não têm competência para avaliar o desempenho de quem
ensina. Os professores contestam, sobretudo, o facto do
parecer dos encarregados de educaçao poder vir a ter reflexos
na progressão da carreira dos docentes.

No entanto, e apesar de esclarecer que o modelo está ainda
em fase de estudo, Maria de Lurdes Rodrigues considera que
a opinião dos pais é importante. «É uma proposta que está em
cima da mesa, que tem de ser negociada com os vários
parceiros. Temos algums meses à nossa frente para reflectir
sobre esta matéria», disse, sublinhando que «é muito
importante que os pais participem como elemento de avaliação
externa na avaliação dos professores».

Sindicatos estão prudentes
Em reacção, Paulo Sucena, da Fenprof, disse que seria bom

que a ministra reconsiderasse a proposta porque, tal como foi
anunciada, vai ter a resistência dos professores afectos a este
sindicato. Já a FNE regista a disponibilidade da responsável
pela pasta da Educação para dialogar, com João Dias da Silva
a reconhecer que a opinião dos pais deve ser levada em linha
de conta.

Área construída no País cresceu 42% em 15 anos
Rita Carvalho

Em 15 anos, a área construída no território nacional cresceu
42%. Algarve, Porto e Lisboa foram as regiões que mais
contribuíram para este aumento. Um acréscimo que se fez à
custa do desaparecimento da vegetação natural e das zonas
agrícolas situadas em redor das grandes cidades. As
conclusões são de um estudo intitulado ‘Corine Land Cover
2000’ - o único retrato actual da ocupação do solo português -
, que analisou as transformações entre 1985 e 2000.Uma
tendência que se terá mantido nos últimos cinco anos porque,
acreditam os ambientalistas, não houve políticas para
contrariar esta expansão desenfreada, nomeadamente nas
zonas naturais. Um exemplo avançado é a aprovação de
empreendimentos turísticos de grande envergadura no litoral
alentejano. “Este trabalho dá-nos uma fotografia do País”,
explica ao DN Marco Painho, director do Instituto Superior de
Estatística e Gestão de Informação (ISEGI) e um dos
coordenadores do projecto. O Corine faz um retrato das
utilizações do solo em Portugal, através do levantamento de 44
categorias, como tipos de floresta, culturas, zonas ardidas,
urbanizadas, costeiras, vegetais, entre muitas outras. O
resultado é um mapa (com uma escala de 1/100 mil) onde se
vêem as alterações que o solo foi sofrendo ao longo de 15 anos
e a sua ocupação no ano de 2000. Neste período, Portugal
recebeu os fundos comunitários que potenciaram a “era do
betão”.O Corine Land Cover 2000 é exigido pela Agência
Europeia do Ambiente e liderado pelo Instituto do Ambiente.
Os resultados estão disponíveis numa aplicação na Internet
que pode ser consultada por qualquer pessoa. Será feita uma
actualização até 2006.A expansão da construção (mais 42%) é
a grande conclusão desta análise. Realidade que não
surpreende, mas que surge agora confirmada e cartografada.
Ao longo das décadas de 70, 80 e 90, milhares de pessoas
saíram das zonas rurais e vieram para as cidades, levando as
áreas metropolitanas de Lisboa e Porto a crescerem de forma
acelerada e desordenada. Na primeira o aumento foi de 37%,
mas na zona Norte chegou aos 48%.(Industrialização do litoral)
A ocupação do litoral não se fez exactamente na zona costeira
mas ao longo de uma faixa que corresponde ao traçado da A1,
junto à qual se ergueram muitas cidades . “Esta ocupação deve-
se a uma industrialização tardia do País que se verifica na faixa
litoral entre Setúbal e Viana do Castelo”, considera Carlos
Costa, do Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e

Ambiente (GEOTA). Para o ambientalista, a “desorganização
política que se viveu depois do 25 de Abril também explica este
desenvolvimento anárquico das malhas urbanas”.O reverso
desta medalha é visível em ambos os lados: as zonas rurais
foram abandonadas e a desertificação humana é difícil de
contrariar. Por outro lado, espaços desordenados e
degradados roubaram superfície a zonas agrícolas e vão cre-
scendo em torno das cidades.”Esta urbanização galopante,
muitas vezes sem ser nos melhores lugares e à custa das
zonas de interesse patrimonial deve levar-nos a tirar ilações”,
alerta Marco Painho.Muitos espaços agrícolas do interior fo-
ram ocupados por grandes manchas florestais, assinala Mário
Caetano, do Instituto Geográfico Português e outro dos
coordenadores do Corine.Facto que pode ser explicado pelos
incentivos comunitários e pelo facto de algumas zonas
agrícolas possuírem solos menos férteis que acabaram por
ser transformados em pinhais ou eucaliptais. “Sem pessoas,
torna-se impensável gerir um sistema agrícola. Além disso, há
a ideia errada de que a floresta não é preciso cuidar. Com os
fogos os resultados estão à vista”, assinala Mário Caetano. O
fenómeno inverso também aconteceu, ou seja, a
transformação de áreas florestais em grandes zonas de
produção agrícola”. As pessoas foram para o litoral trabalhar
na indústria. Deixaram os seus territórios plantados com
pinheiro, que leva 40 anos a crescer. Agora está em força, bem
como o eucalipto que foi plantado depois”, explica Carlos Costa.
Por isso, para o ambientalista, o aparecimento de grandes
incêndios a partir de 2002 pode ser explicado por esta
vitalidade das zonas florestais a que se juntaram condições
climáticas mais adversas.No Algarve, o crescimento dos
territórios artificiais chegou aos 55%, o índice de construção
mais elevado do País. Mas o grave é que, devido à pressão
turística, o aparecimento de inúmeros empreendimentos
turísticos se deu à custa da delapidação do património natural.
Os números mostram que nesta região desapareceu 20% da
vegetação natural.(Retrato actual)Apesar deste crescimento
e das alterações ocorridas entre 1985 e 2000, o nosso território
continua a ser marcado por zonas florestais e agrícolas. A área
totalmente artificializada representa apenas 3% do espaço to-
tal do País. A grande fatia é ocupada (72%) pela agricultura e a
floresta e por zonas agrícolas com espaços naturais. A área
natural ainda ocupa 9%.

Balanço do sismo na Indonésia
sobe para 5.698 mortos

Pelo menos 5.698 pessoas morreram no violento sismo que
abalou sábado a ilha indonésia de Java, anunciou ontem o
Ministério dos Assuntos Sociais.  O terramoto, com uma mag-
nitude de 6,3 na escala de Richter, atingiu uma zona densa-
mente povoada a sul da cidade universitária de Yogyakarta.
Milhares de edifícios foram destruídos e, de acordo com as
estimativas, 20.000 pessoas ficaram feridas e entre 100.000 a
200.000 desalojadas.
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Harper – Bush:
Encontro a 6 de Julho

O primeiro-ministro Stephen Harper e o presidente dos
E.U.A George W. Bush terão uma sessão de trabalho no dia
6 de Julho próximo, em Washington, anunciou o governo
canadiano no seu sítio oficial. O comunicado não precisa os
assuntos abordados, mas indica que se tratam de perguntas
bilaterais e mundiais. Tratar-se-á do primeiro encontro entre
os dois líderes desde a cimeira norte-americana em Cancun,
a 30 e 31 de Março último. A
Casa Branca recusava até agora
confirmar a data e o lugar do
encontro entre Stephen Harper
e George W. Bush. Durante
uma alocução frente a uma
comissão do Congresso, o
embaixador canadiano nos
Estados Unidos, Michael Wil-
son, indicou, por acidente,
parece, que os dois líderes vão
se encontrar no dia 6 de Julho.

Dia dos Museus:
20 Anos de existência

O público gozou do acontecimento anual, o “Dia dos museus
de Montreal 2006”, organizado no passado domingo, 28 de
Maio. Este ano, foram 35 instituições da metrópole que
participaram nesta vasta operação de sensibilização. Foram
três vezes mais do que durante a primeira edição do Dia dos
museus, em 1987. Foi a partir das 9 horas que se sucederam

visitas, apresentações multimédia, oficinas para crianças,
demonstrações, degustações e encontros com artistas nos 35
lugares participantes. Todo o dia, cinco circuitos especiais da
Sociedade de Transportes de Montreal passearam na cidade
de museu em museu. Este ano, foram oferecidos três
estacionamentos gratuitos e duas lançadeiras fluviais com tarifa
reduzida, que serviram as margens Sul e Norte da ilha. Em
2005, 125 000 visitantes participaram no Dia dos museus de
Montreal, em comparação com 10 000, no ano da sua
inauguração.

Diplomata canadiano
encontrado morto

O corpo de um diplomata canadiano, levado desaparecido
durante uma viagem à Itália no início do mês de Março, foi
encontrado num sistema do esgoto de Nápoles. Lewis Brooke
Miskell, empregado da embaixada do Canadá em Viena tinha
sido visto pela última vez no aeroporto de Nápoles, após um
voo proveniente de Londres. A polícia italiana e a Guarda Real
do Canadá, ajudados de Interpol, efectuam um inquérito para
elucidar as circunstâncias que cercam o falecimento do
diplomata.

Harper voltou para traz

O primeiro-ministro Har-
per considerou que era agora
da responsabilidade das famí-
lias de decidir se querem, ou
não, da presença dos meios
de comunicação sociais. Para
a família de Nichola Goddard,
era incompreensível que um
soldado que deu a sua vida
para o seu país não possa ter
direito a um regresso ao país

com dignidade. A decisão de
Stephen Harper, que acu-
mula as discordâncias com os
representantes dos meios de
comunicação social desde a
sua acessão ao poder, tinha
levantado uma indignação de
uma maioria de Canadianos.
Muitos também tinham visto
uma vontade de esconder a
realidade de uma guerra a
uma população mais habi-
tuada a ver os seus militares
acantonados a papéis de pací-
ficos “capacetes azuis” da
ONU.

ÁFRICA
Pelo menos 35 pessoas morreram
num acidente com um camião-
cisterna em Benim, quando retiravam
combustível do tanque. O incêndio
provocou ainda 68 feridos graves.

RÚSSIA
A Rússia e a União Europeia assinaram
dois acordos. Um que simplifica a
obtenção de vistos e um outro que
prevê a readmissão de imigrantes
ilegais.

AFEGANISTÃO
O presidente afegão, Hamid Karzai,
em visita a Kandahar, prometeu à
população que levará segurança à
população da zona, onde morreram
dezenas de pessoas em ataques nos
últimos dias.

CABO VERDE
O Governo da Praia negociou um
acordo com o Executivo espanhol
para repatriamento de imigrantes
ilegais.
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Número de vítimas mortais em
São Paulo sobe para 174

A lista total de mortos inclui 110 suspeitos de provocarem
tumultos. O número de vítimas mortais na sequência da onda
de violência no Estado de São Paulo, na semana passada, subiu
para 174, informaram fontes oficiais.

A mais recente vítima foi o polícia Gilberto Cavalini Araripe,
45 anos, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital
da cidade de Sumaré, 120 quilómetros a Noroeste de São
Paulo.

O polícia tinha sido atingido com um
tiro na cabeça e outro no pescoço,
num ataque dos criminosos do
Primeiro Comando da Capital. A lista
total das vítimas mortais inclui 110
suspeitos, que estão a ser
identificados por peritos de Medicina
Legal, 34 polícias, nove guardas
prisionais e quatro civis.

Já o bloqueio de telemóveis em
áreas próximas das prisões do Brasil
(medida defendida para evitar os
motins),afectaria cerca de 18 milhões
de utilizadores, divulgou  a entidade
do sector.

SOLIDARIEDADE
O projecto de formação de grupos
desfavorecidos“Ser Capaz”, que
termina ontem no Porto, permitiu dar
“instrumentos de trabalho” a 35 jovens
e adultos, oito dos quais já têm
emprego garantido.

EDP
O lucro da EDP subiu 9,3 por cento no
primeiro trimestre do ano, face ao
mesmo período de 2005, para 237,1
milhões de euros, anunciou 2a-feira
a empresa, em comunicado enviado
à Comissão do Mercado de Valores.

PESCA
Uma greve de um dia dos pescadores
de todo o país foi convocada para a
próxima quarta-feira para exigir do
Governo medidas compensatórias,
para enfrentarem os aumentos dos
combustíveis, anunciaram as orga-
nizações representativas
do sector.
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Os roteiros do Presidente

O Presidente da República anunciou a semana passada que
vai começar os “seus” Roteiros por todo o país contra a
exclusão social. Cavaco Silva está determinado a passar das
palavras aos actos e dar sequência prática ao discurso que fez
há um mês, na Assembleia da República. É a vontade deste
Presidente querer mobilizar as pessoas para o combate à
exclusão.

Não será tarefa fácil. Tentar incutir na sociedade um novo
espírito de solidariedade para combater a exclusão: os idosos
que vivem sozinhos e isolados em aldeias quase desertas e
longe dos grandes centros; a disparidade entre o pobre e o
rico; violência doméstica; crianças abandonadas e vítimas de
maus tratos;  o problema crónico do sistema de saúde e o
abandono escolar precoce; a exclusão nas comunidades
emigrantes, são algumas das temáticas que Cavaco Silva irá
tentar sensibilizar o país e os portugueses.

Debaixo do ar tecnocrático que os portugueses lhe
conhecem, o Presidente parece genuíno em querer ajudar a
criar uma sociedade mais justa empenhando-se a combater a
exclusão social. Diz acreditar bastante naquilo que, neste
domínio, a sociedade civil pode fazer. E acrescenta: “É uma
tarefa de todos. Um peso na nossa consciência e espero que
vá ajudar a acordar a consciência social de cada um”.

Os seus Roteiros serão divididos em várias jornadas
percorrendo o país para apelar à responsabilidade colectiva. A
primeira tem lugar já esta semana e é dedicada às “regiões
periféricas, envelhecimento e exclusão”. Começa no Algarve
e vai pelo Alentejo, parando no distrito de Castelo Branco,
mostrando programas de combate ao alcoolismo, de apoio
social, serviços ambulatórios, e formas de apoio às periferias
que possam contribuir para resolver o problema do
despovoamento em muitas regiões do país.

Números que nos coloca entre os últimos. De acordo com
os mais recentes indicadores, apenas a Turquia está
abaixo de Portugal, no que diz respeito aos índices de
exclusão social. No que respeita à desigualdade na
distribuição de rendimento, somos o país da União
Europeia (UE) que apresenta o valor mais alto. A parcela
auferida pelos 20% da população com rendimentos mais
elevados é mais de sete vezes superior à auferida pelos
20% com rendimentos mais baixos – quando a média
comunitária é de 4,6. Quanto à taxa de risco de pobreza,
situámo-nos nos 20%, quando a média europeia é de
15,5%. Valor que ascende aos 30 por cento no caso
específico dos idosos e aos 46% quando isolados – contra
apenas 16% na média da UE.

Quanto aos índices de envelhecimento e dependência, há
mais 8,7% de portugueses com mais de 65 anos do que com
idades inferiores a 14 anos, sendo que os idosos equivalem a
25,2% da população em idade activa. A média europeia situa-
se nos 24,9%. A saída escolar precoce é um dos mais graves
indicadores, em que apenas Malta fica atrás de nós:38,6% para
Portugal, contra 14,9 de média na UE.

Reflexo disso ou não, os níveis de desemprego no país têm
subido nos últimos anos sendo que, entre os jovens, a taxa
desemprego duplicou entre 2000 e 2005 (de 8,8% para 16,1%),
quando a média da União Europeia apenas subiu 1,1%.

Augusto Machado

Ir à bola com Manuel Monteiro
Cristina Figueiredo

No domingo fui à bola. Ossos do ofício, digo já, porque não
sou especial apreciadora de futebol e muito menos adepta do
Futebol Clube do Porto ou do Vitória de Setúbal. Fui à bola
integrando a «comitiva» do Expresso que, todos os anos,
convida o seu painel de apostadores na Superliga para assistir
à final da Taça de Portugal.

Um dos convidados era Manuel Monteiro, que deixou de ser
líder do CDS/PP em 1998 e fundou o Partido da Nova
Democracia, cuja existência, apesar de já ter cumprido três
anos, continua a ser ignorada por boa parte dos portugueses.
No domigno, no estádio do Jamor, era aliás evidente: fosse o
número de votos no PND proporcional à notoriedade pública
do seu líder e este, provavelmente, já teria alcançado o
almejado lugar na Assembleia da República.

Devido a uma inexplicável falha na organização junto à
entrada do estádio, a «comitiva» esteve retida durante mais de
uma hora entre os adeptos portistas que, a espaços, para
quebrar o nervoso da espera, entoavam cânticos ofensivos às
mães dos benfiquistas.

Neste cenário de tensão crescente, era quase comovedor
ver os cumprimentos da gente vestida de azul e branco ao «Sô
Manuel», ele próprio um assumido «lampião». A rivalizar, de
resto, com os recebidos por Manuel Serrão, este sim
reconhecido fã do clube das Antas. Mas o «Sô Manuel» ou «o
Monteiro» - que, vá lá, só por uma vez foi confundido com Paulo
Portas - teve de se esforçar sempre que era abordado para
explicar que já não tem nada que ver com o CDS e que o seu
partido é agora o PND.

É longo pois o caminho que espera o homem que se
confessa incapaz de viver sem a política e que, oito anos depois
de ter deixado a ribalta, quer agarrar nos 7 mil votos
conquistados a pulso nas últimas legislativas e multiplicá-los -
se for candidato por Lisboa precisa de ter, com o sistema
eleitoral vigente, pelo menos 22500 - por forma a conseguir
ser eleito deputado em 2009. Determinação não lhe falta e
popularidade, está visto, também não. Falta o mais difícil:
encontrar espaço de afirmação num espectro político
aparentemente já saturado, com a direita (onde Monteiro se
encaixa) mais do que nunca em difíceis condições de
sobrevivência. Não só porque a actuação deste Governo não
lhe deixa muita margem para fazer oposição - e esta é
verdadeiramente a única saída para quem tem de esperar mais
três anos por eleições -, mas também porque o primeiro
Presidente da República de direita do pós-25 de Abril está ele
próprio empenhado em apoiar as políticas de José Sócrates.
Perante este panorama, há porventura um nicho que o
presidente do PND só tem de explorar: o dos descontentes
com o CDS e o dos incompatibilizados com o PP. A ver se eles
se deixam cativar… como os adeptos portistas do Estádio
Nacional.

O mensageiro importa
Luísa Meireles

Debate, debate, debate. É a nova palavra mágica na União
Europeia. Nos festejos do Dia da Europa, esta semana, no
Centro Cultural de Belém, não houve personalidade do
firmamento político-intelectual que não tenha falado dele.

O debate, em si, não é nada mau. Bem pelo contrário. Afinal
de contas, se houve lição que parece ter sido aprendida pelos
líderes desta nossa Europa, depois da rejeição do Tratado
Constitucional em França e na Holanda, foi que - e passo a citar
as próprias palavras de Durão Barroso no seminário - «se
antes a Europa podia ser conduzida por elites, agora
temos de ter os cidadãos connosco».

Mas o problema é debater o quê e em que moldes. E, já
agora, com que elites. Muitas razões são apontadas para a
actual crise europeia, e até há quem continue a achar (como
o Presidente Cavaco Silva, por exemplo) que esta não é uma
crise maior do que outras no passado. Tenho as minhas
dúvidas sobre isso, mas também pouco importa. O tempo o
dirá.  Sobre o que eu não tenho muitas dúvidas é que uma das
componentes da actual crise é a falta de credibilidade das
actuais lideranças políticas europeias no seu todo. Marçal Grilo
dizia de modo certeiro que, «nesta questão, o mensageiro
importa».

E importa mesmo. Não porque à Europa faça falta um
grande líder - acredito pouco neles ou, melhor dizendo, tenho
até medo deles - mas falta pelo menos quem pegue nas boas
ideias e nos convença delas. Porque o «chumbo» ao Tratado
também teve a ver com isto, com a forma de fazer política.
Olhando à nossa volta, poucas esperanças temos. Vários dos
grandes países europeus parecem bloqueados e as suas
sociedades estão profundamente divididas.

Não analisando agora as razões específicas de cada um, a
verdade é que a França, a Itália, a Alemanha, a Espanha, até a
Grã-Bretanha e mesmo a sólida Suécia (só para citar os mais
evidentes) mostram eleitorados divididos ao meio, entre
esquerda e direita, que em alguns casos conduzem ou podem
conduzir ao bloqueio do sistema político.

Nestas condições, como reactivar a Europa? Como fazer as
reformas que todos reconhecem como cruciais? Apelando ao
simples cidadão para que se pronuncie? Seguramente que não.
É preciso mais do que isso. Sobretudo se tivermos em conta
que as sondagens apontam repetidamente para um
pessimismo crescente entre os cidadãos (e Portugal surge até
como campeão em pessimismo e indiferença política): então
não é que só 39% dos europeus consideram que a Europa vai
na direcção certa? Senhores políticos, por favor, dêem uma
ajuda!
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CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta da Semana:  8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Tenha cautela, não deixe que a sua vida amorosa caia
na rotina. Saúde: O seu sistema nervoso poderá estar mais
abalado, reflectindo-se no funcionamento do seu organismo.

Dinheiro: Altura propícia para enfrentar novos desafios.
Número da Sorte: 30 Números da Semana: 5, 8, 9, 10, 35, 2

Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade/
Indolência. Amor: É prioritário que deixe de exigir tanto do
seu par. Saúde : Evite privar-se de pequenos prazeres
apenas porque deseja ter uma boa aparência física.

Dinheiro : Se não conseguir atingir o sucesso que merecia
profissionalmente não fique triste, melhores oportunidades virão.
Número da Sorte: 66 Números da Semana: 45, 10, 20, 1, 8, 44

Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa
Maturidade. Amor: Boas perspectivas neste campo, continue
a investir. Saúde: Aprenda a controlar os seus nervos, será
benéfico para si. Dinheiro : Invista na organização para

melhorar a funcionalidade do seu departamento.
Número da Sorte: 76 Números da Semana: 4, 22, 33, 6, 41, 11

Carta da Semana: Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização e Respeito. Amor: Demonstre, com mais
entusiasmo as suas emoções. Saúde: A sua vitalidade
estará à vista de todos, mas mantenha a calma. Dinheiro:

Reflicta sobre a sua vida profissional, poderá ser o momento ideal para
reciclar os seus conhecimentos.
Número da Sorte: 50 Números da Semana: 2, 8, 7, 13, 15, 40

Carta da Semana: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor: Favoreça a sua relação através do carinho e do
companheirismo. Saúde: Controle melhor os seus horários
de sono. Dinheiro: Aposte na disciplina e motivação para
atingir os seus fins.

Número da Sorte: 25 Números da Semana: 33, 5, 10, 17, 22, 6

Carta da Semana: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: Modere-se, não ponha em causa a sua relação por
coisas de pouca importância. Seja mais afectuoso.
Saúde: O seu aparelho digestivo poderá estar mais vulnerável.

Dinheiro: Ouça com mais atenção a opinião dos seus colegas
Número da Sorte: 55 Números da Semana: 45, 1, 3, 8, 40, 23

Carta da Semana: 10 de Paus, que significa Sucessos
Temporários, Ilusão. Amor: Evite que os seus ciúmes e
fraquezas transpareçam porque podem afectar a sua relação.
Saúde: Poderá sentir algum desgaste físico. Dinheiro :

Possibilidade de surgir uma oportunidade de obter rendimento extra através
de um part-time.
Número da Sorte: 32 Números da Semana: 4, 1, 9, 10, 23, 8

Carta da Semana: 2 de copas que significa Amor. Amor:
Depois da tempestade vem a bonança e fará as pazes com a
sua cara-metade. Saúde :  Estável. Dinheiro : Boas
perspectivas económicas em vista, mantenha-se atento.

Número da Sorte: 38 Números da Semana: 17, 14, 13, 10, 8, 20

Carta da Semana: Rei de Espadas, que significa Poder,
Autoridade. Amor : Esta poderá ser uma semana muito
intensa a nível do romantismo e da aventura. Saúde : Poderá
sentir-se psicologicamente perturbado. Dinheiro : Momento

favorável para aplicações financeiras.
Número da Sorte: 64 Números da Semana: 1, 7, 9, 22, 33, 6

Carta da Semana: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem
Longa, Partida Inesperada. Amor: Arrisque mais no amor,
pode ser que se surpreenda. Saúde: Poderá andar com o ritmo
cardíaco muito acelerado. Dinheiro: Evite entrar em

confrontos com um colega, mesmo que possa ter razão.
Número da Sorte: 34 Números da Semana: 9, 4, 3, 14, 9, 10

Carta da Semana:  9 de Espadas, que significa Mau
Pressentimento, Angústia. Amor : A separação é dolorosa,
mas lembre-se que será por pouco tempo. Saúde: Tendência
para se sentir um pouco depressivo. Dinheiro :  Aja

conscientemente para não colocar em causa o seu orçamento para esta
semana.
Número da Sorte: 59 Números da Semana: 4, 9, 1, 5, 22, 17

Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição e
Falsidade. Amor: Esteja atento e não se deixe enganar por
amigos pouco honestos. Saúde: Tudo correrá pelo melhor
devido ao seu optimismo e confiança. Dinheiro: Para cumprir

os seus objectivos, vai ter que se esforçar a duplicar.
Número da Sorte: 52 Números da Semana: 2, 9, 14, 11, 3, 9

BreveO IPoder da moda
Num sector de actividade onde a cadência

de lançamentos de novos produtos é muito
rápida, o factor “trend” é algo cada vez mais
levado a sério. Estar na moda, fazer produtos
que estão na moda ou, acima de tudo, criar
uma moda tornou-se um caso de sucesso e
por vezes um factor de sobrevivência.

Entre os casos mais mediáticos do ano de
2004, destacamos quatro pelas repercus-
sões que têm em diversas áreas. Em primeiro
lugar, distinguimos a tão badalada banda larga,
que basicamente se poderia descrever como
uma qualquer ligação à Internet capaz de
disponibilizar o visionamento de fontes
multimédia, como som ou imagem de alta
qualidade, com a mesma facilidade com que
se acede a uma página Web ou a um correio
electrónico.

Enquanto os governos a-
nunciam com pompa e cir-
cunstância a disponibilização
destes serviços aos portu-
gueses, no estrangeiro veri-
fica-se que o sector privado,
funcionando em perfeita con-
corrência, propõe acessos
mais rápidos e curiosamente
mais baratos do que os dis-
poníveis em Portugal.

Neste aspecto, e mais uma
vez, continuamos muito fora
de moda. Enquanto a dis-
ponibilização da Powerline e
outras tecnologias via rádio
não forem uma realidade,
teremos de nos contentar com o que as
empresas do grupo Portugal Telecom têm
para nos oferecer, visto os concorrentes
preferirem apostar unicamente no sector
empresarial onde o factor volume é mais
atractivo para compensar os avultados inves-
timentos. A Cabovisão e a Bragatel são
alternativas, mas, infelizmente, com muito
pouca implantação nacional.

O segundo caso mais mediático, prova-
velmente o mais falado mas o menos impor-
tante em termos financeiros, é a iPod mania.
Desde o lançamento dos primeiros Nomad
da Creative, em 1999, que se vinha a assistir
nos Estados Unidos da América a uma busca
cada vez maior por parte dos consumidores
de leitores de MP3 mais pequenos e com
maior capacidade de armazenamento. Com
a redução do tamanho e do preço dos HDD
portáteis torna-se possível o aparecimento do
iPod da Apple e de todo o “fashion trend”
associado ao mesmo. Apesar de quase todas
as marcas de PC e componentes oferecerem
este tipo de produto, só a Apple conseguiu
alavancar o sucesso da sua gama de leitores
ao ponto de ter um grande número de outras
empresas a fabricar acessórios de todo o tipo.

Em terceiro lugar, destacamos o Modding.
Esta é se calhar uma moda pouco conhecida
da maioria dos consumidores tradicionais
mas está a ter um peso cada vez maior junto
da faixa mais jovem de consumidores de TI.
É muito habitual hoje em dia ver-se em

muitos estabelecimentos comerciais fontes
de alimentação, caixas, cabos, sistemas de
arrefecimento, etc. com as cores mais garri-
das possíveis, levando o conceito de “tun-
ning” dos automóveis aos PC. Este é o tipo de
moda que permite às PME, mais rápidas a
seguir estas tendências, a sobrevivência num
mercado onde cada vez mais se pretende ser
diferente.

Em último lugar, salienta-se o apareci-
mento dos Media Center. Após muitos anos
de tentativas por diversas empresas, final-
mente pode adquirir-se um PC capaz de se
integrar numa sala de estar e de substituir o
resto da Hi-Fi. A ideia será a de substituir
leitores de CD, DVD, VHS, descodificadores
de Dolby Digital, leitores de cartões foto-

gráficos, etc. por um só equi-
pamento também capaz de
navegar na Internet. Com o
aparecimento do Windows
Media Center Edition foi
dado um grande empurrão
para que este tipo de siste-
mas seja uma realidade nas
nossas salas dentro de pou-
cos anos.

Em 2004, vimos com grata
satisfação que o know-how
português nas TI continua a
dar cartas a nível mundial.
Felizmente estamos na mo-
da em alguma coisa que não
o futebol. Depois da con-
firmação da Altitude Soft-
ware como uma das líderes

mundiais no fornecimento de soluções para
CRM, salientamos também a capacidade de
entrada da Critical Software na NASA e na
ESA, sectores com uma exigência extrema,
e da Chipidea no sector dos circuitos impres-
sos, onde possui mais de 140 engenheiros a
trabalhar em cinco países. Julgo que estes
são casos paradigmáticos de que em Portu-
gal ainda é possível haver empreendedores
de sucesso de nível mundial, caso se aposte
em nichos de mercado lucrativos e não em
sectores onde a dimensão seja essencial.
Todos estes exemplos são resultado da
necessidade de este sector disponibilizar
cada vez mais. O ser humano é insatisfeito
por natureza.

Queremos sempre mais. Mais informação
acima de tudo. Mais informação implica mais
velocidade de acesso. Mais ferramentas de
procura e selecção. Com mais informação
vem a necessidade de mais capacidade de
armazenamento. Mais disco e mais grava-
dores, hoje DVD de dupla camada, amanhã
Blue-Rays. Com mais disco vem a neces-
sidade de mais velocidade de processa-
mento. Chegamos à conclusão que é na
nossa ânsia de conhecimento que está o
interruptor de toda esta avalanche de novos
produtos que o sector das TI nos dá todos os
dias. Em Portugal não é diferente e são as
empresas a seguir apresentadas que nos
possibilitam esta capacidade todos os dias.

Trend Micro continua
com vigilância
ao Hotmail

A Trend Micro anunciou a
renovação do acordo esta-
belecido, desde 2004, com o
MSN. Esta parceria permitirá
continuar a disponibilizar o
sistema de análise e protec-
ção antivírus em tempo real
da Trend Micro a cerca de
230 milhões de contas de e-
mail do Hotmail. Com este
acordo, a empresa de segu-
rança fornece aos utilizadores
do MSN Hotmail serviços de
detecção e análise antivírus,
serviços estes que oferecem
uma protecção automática
cada vez que são enviados ou
recebidos anexos de e-mail.
O nível de segurança será
elevado, garante a empresa,
uma vez que a tecnologia Trend
Micro procurará vírus, trojans,
worms e outras ameaças de
malware, em tempo real.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Clientes Netcabo
têm acesso ao
seu e-mail TMN

Através desta parceria com
a TMN e com recurso ao sis-
tema operativo da Microsoft,
a Netcabo torna-se no pri-
meiro servidor de Internet
nacional a possibilitar aos
seus clientes particulares o
acesso instantâneo ao Out-
look e a todas as suas fun-
cionalidades através de um
terminal móvel equipado com
a versão 5.0 do Windows Mo-
bile.  O serviço está dispo-
nível nos terminais compa-
tíveis, neste caso um apare-
lho Qtek S200, comercia-
lizado com um custo de 489,90.
Os clientes Netcabo benefi-
ciam de um preço promo-
cional de 449,90. Adquirido o
aparelho, o utilizador pode
escolher entre dois pacotes
de preços. Ou decide não
pagar qualquer mensalidade
e cada megabyte tem um
custo de 4, ou paga 10 men-
sais para poder fazer o down-
load de 10MB em e-mails.
Caso esta conta de down-
loads seja excedida, há um
custo de 0,01/KB.  A solução,
que já existe para empresas,
possibilita o acesso através
de terminais de telemóvel
combinado com PDA aos
utilitários de escritório co-
muns – além do Outlook, o
Word, o Excel e o Internet
Explorer. O facto de se ba-
sear no ambiente do Windows
torna a experiência de utiliza-
ção do serviço muito análoga
à que se tem com um
computador pessoal e facilita
a instalação e utilização.
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A Vida É Muito Frágil
Victor Hugo

Os desígnios do destino são muitas vezes incompreensíveis
aos humanos. Nos momentos mais difíceis da vida, são os
sentimentos negativos que se sobrepõem à voz da razão e
dificilmente aceitamos algo que consideramos injusto,
sobretudo quando a morte vem ceifar alguém na flor da vida,
a raiva, o desespero e a revolta apoderam-se de nós, mesmo
se todos sabemos que não são as soluções mais apropriadas.

No passado dia 21, faleceu em Brasília o Coronel António
Henriques Rebelo, com 49 anos de idade, depois duma
prolongada doença. Para todos os que o conhecíamos, foi um
golpe duro de aceitar. O Tony Rebelo era natural de São
Bartolomeu, uma aldeia do concelho da Lourinhã; jovem
emigrou com os pais para os EU. O Tony, pela sua brilhante
carreira no exército americano, era orgulho dos portugueses
pelas suas qualidades de homem e de militar. Começou a sua
carreira no American International College em 1979 e de
seguida, foi nomeado segundo tenente. Depois do treino

técnico, serviu nas unidades operacionais, em Minnesota, na
Coreia, na Alemanha, na Flórida, na Espanha, Itália e na Base
das Lajes, Terceira onde conheceu a esposa. Em 1996, foi o
comandante da 603 a esquadrilha da central aérea da base de
Aviano na Itália. Depois da Itália, serviu como chefe da divisão
da ligação estrangeira e assistente do Estado-maior no quartel-
general da força aérea dos EUA. Assumiu a sua actual posição
como chefe do escritório da ligação militar dos Estados Unidos
no Brasil em Maio de 2002, onde vivia com a sua família. O
Coronel Rebelo era um participante activo e um líder na
Embaixada dos EU, onde desempenhava o papel de
embaixador junto dos militares brasileiros.

Aliava à sua forte personalidade e ao seu comportamento
exemplar uma grande generosidade, testemunhada por
muitos que com ele conviveram. No Brasil apoiava
entusiasticamente o Orfanato Acropole de Valparaiso, onde
dedicava muito do seu tempo e dos recursos para renovar o
orfanato, e melhorar as condições de vida dos menos
afortunados dessa comunidade. Pela sua expressa vontade,
todos os dons deverão ser enviados para esta instituição. O
desaparecimento do Coronel Rebelo é uma grande perda para
todos nós, e para os Lourinhanenses, mas acima de tudo para
a sua esposa Teresa, para os seus filhos, o Ricardo de 9 anos
e a Carolina de 5, para os pais Armindo e Conceição Rebelo,
para as irmãs, Lena e marido Vitor Bento, para a Irene e marido
e para as sobrinhas.

Que a memória do Tony nos faça reflectir sobre a fragilidade
da vida e que o seu exemplo nos motive a todos, durante a
nossa curta passagem por este mundo.

Intercâmbio desportivo...
A equipa do Clube Operário Desportivo da Lagoa organizou

um passeio a Toronto onde estiveram alguns dias, tendo depois
descido a Montreal a convite do Clube Desportivo de Laval.

Um grupo de 29 pessoas ou seja 14 jogadores, 3 dirigentes
(Machado, Albano Pavão e Mário Varão), 2 massagistas (Lib-
eral e Tiago) e familiares estiveram entre nós 5 dias. Várias
saídas e jantares foram organizados, sendo um deles em casa

de Maria Sampaio, pessoa sempre muito envolvida na
comunidade, sobretudo na comunidade de Laval. Passaram
todos um serão muito agradável.

Esta equipa jogou, durante a curta estadia por aqui, duas
vezes. O primeiro jogo foi contra o Clube Desportivo de Laval
e o segundo contra a equipa do Bar Bayou, a equipa do Zeca,
assim diziam eles.

Têm feito algumas diversões pelas diferentes ilhas e o ano
passado jogaram em Mafra onde conquistaram o segundo
lugar.

Desejamos a este grupo uma magnífica estadia em
Montreal e muito êxito no futuro.

Eles deixam aqui o seu muito reconhecido obrigado a todos
os que os auxiliaram e fizeram com que a estadia em terras das
Américas fosse agradável.

Texto de Natércia Rodrigues e fotos de José Rodrigues

COMUNICADO

Estará em Montreal, nos dias 01 a 07 de
Junho o Gerente do nosso balcão de Ponta
Delgada.

Convidamos todos os interessados em
falar pessoalmente com o Sr. Rui Alexandre
Pereira a telefonar para o nosso escritório,
afim de marcar uma entrevista.

Rui António
4245 Boul. St Laurent

Montreal, Quebec H2W 1Z4
Canada

Tel:(514) 281-0702
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O culto do Divino Espírito
Santo nasceu em 1296, na
cidade de Alenquer. A então
rainha Isabel de Aragão, cha-
mada de Rainha Santa, pro-
meteu instituir um dia de
culto caso o Espírito Santo
resolvesse as desavenças
entre seu marido, dom Diniz,
e seu filho. Vendo atendido o

O Espírito Santo na Hochelaga
Antero Branco

seu pedido, passou a coroar
um mendigo, que se tornava
rei  um dia no ano. Daí nasceu
a festa em Louvor do Divino
Espírito Santo.

Com o decorrer dos tem-
pos, em Portugal continental,
perdeu-se esta tradição, mas
nos Açores e nas comuni-
dades açorianas através do

mundo, a festa do Divino
Espírito Santo continua bem

viva.
A vinda a Montreal do pro-

fessor Nelson Lemos de Fi-
gueiredo, natural de Alen-
quer e fervente devoto do
Espírito Santo. Coincidiu com
a festa do Espírito Santo em
Hochelaga.

Como conheciámos a sua

devoção ao Divino e a sua
admiração pela rainha Santa
Isabel de Aragão, não pode-
mos resistir e convidámo-lo
para coroar.

O professor Nelson é um
amigo de Hochelaga. Em
2004 foi o presidente hono-
rário da festa em honra de
Nossa Senhora dos Milagres,
que se realiza, anualmente,
no segundo domingo de
Setembro.

A festa do Espírito Santo
em Hochelaga teve início no
dia 20 de Maio, na quinta de
Clement Poissant em Saint-
Philippe.

No dia 21 teve lugar a mu-
dança da coroa e início do
terço que terminou no sá-
bado.

Na sexta-feira dia 26 foi
servido o tradicional, para uns
“picado”, para outros « mo-

lho de bofes » e ainda para
outros « carne guisada ». Seja
como for a comunidade ade-
riu em grande número e o
guisado, servido com vinho
ou sumo, estava uma verda-
deira delícia. O baile esteve a
cargo do “Disco à Mário”.

No sábado ficamos impres-
sionados com o “Bode de

Leite”e  procissão de Santo
António, que consta de distri-
buição de massa sovada e de
leite, acompanhada pela Ban-
da de Nossa Senhora dos
Milagres. Depois do terço,
teve início o espectáculo da
Jéssica Amaro, artista consa-
grada, vinda da vizinha pro-
víncia do Ontário, que tem
actuado através do mundo,
incluindo a Europa, Cuba,
Bermudas e um pouco por
todo o Canadá e Estados Uni-
dos.

Tive a oportunidade, uma
vez, de a ver actuar em Santa

Cruz, numa das festas de
Nossa Senhora do Monte.
Gostei muito, mas em Ho-

chelaga, foi verdadeiramente
especial. O calor humano que
a assistência transmitia fez
com que ela se sentisse em
casa e fizesse um show, tanto
no sábado como no domingo,

à altura de uma grande artista.
Aqui temos que realçar o som
de qualidade de Dimas pro-
duction.

No domingo, dia solene e
de encerramento, teve início
pelo meio-dia ao cortejo da
coroação, da responsabilida-
de da Rosa e da Emília, com a
colaboração da Dora e da
Odete, saiu em direcção à
Igreja Notre-Dame-des-Vic-
toires, aonde a cerimónia,
presidida pelo Rev. Pe. Lau-
rensius Ruba e animada pelo
Grupo Coral de Santo Cristo
foi muito participada. Co-
roaram catorze fiéis.

Admiramos a presença de
muitos organismos e leaders

da comunidade.
De regresso à Associação,

foram-nos servidas as tradi-
cionais sopas do Espírito San-
to com o cozido, que só esta
gente de Hochelaga o sabe
preparar. As responsáveis da

cozinha, Rute, Fátinha e Con-
ceição, em colaboração com
inúmeras senhoras prepa-

raram as « sopas » mesmo à «
moda da Terceira ».

Esteve um dia cheio de sol
e de calor. Os forasteiros fo-
ram numerosos e mais uma
vez assistimos a uma exce-
lente actuação da Jéssica
Amaro e em seguida a um
concerto  pela Banda de Nos-
sa Senhora dos Milagres que,
como sempre, nos surpre-
ende.

Nos peloiros, os domingos
saíram à Sandra Câmara,
Francisco Salazar, Manuel
Coelho, Leontina Cândido,
Lisuarte Medeiro e a uma

pessoa que pediu por pro-
messa.

Os elementos do conselho
administrativo, Joaquim Silva,

Joaquim Coelho, Eduarda
Leite e Eliseu Cota, chefiados
por Artur Couto, mais uma
vez nos surpreenderam com
a qualidade da festa em Lou-
vor do Espírito Santo.

Bem-haja a todos.
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Indian - O Grande Desafio

Anthony Hopkins interpreta o papel de Bert Munro,
um homem que nunca deixou desvanecer os sonhos da
juventude. Depois de uma vida dedicada a aperfeiçoar a
sua motorizada Indian Twin Scout, de 1920, Burt partiu do
fim do mundo para testar a sua máquina no deserto de
Bonneville Salt Flats, no Utah.

Contra todas as probabilidades, Burt estabeleceu um
novo recorde e capturou o espírito do seu tempo.

O recorde, datado de 1967, permanece até aos dias de
hoje imbatível e a lenda de Burt Munro continua bem viva.

The World’s Fastest Indian foi escrito e realizado por
Roger Donaldson (“13 Dias”). Anthony Hopkins
(“Hannibal”) é o protagonista, num filme interpretado
ainda por Jessica Cauffiel (“Legalmente Loura”), Diane
Ladd (“Um Coração Selvagem”) e Bruce Greenwood
(“Capote”).

A Pista
Por altura da morte da mãe, Grace, de 14 anos, decide

voltar para África para encontar Gary, o seu pai geologista,
que raramente viu desde o divórcio dos pais. A relação
entre estas duas personagens muito sensíveis, mostra-se
ainda mais difícil quando uma missão de resgate os separa
de novo. Apanhado em ventos fortes, o avião de Gary
despenha-se no meio do deserto onde é feito prisioneiro
por um “gang” de guerrilheiros à procura de diamantes...

Apercebendo-se da incapacidade da equipa de salvação,
Grace prepara-se para procurar o pai com Kadjiro, o antigo
guia da família. Sozinhos e inconscientes do perigo, vão
para o deserto profundo onde Grace tenta reconstruir o
caminho que a separa do pai.

SudokuSudokuSudokuSudokuSudoku

Sudoku é um jogo de
raciocínio e lógica. Apesar
de ser bastante simples, é
divertido e viciante. Basta
completar cada linha, co-
luna e quadrado 3x3 com
números de 1 a 9. Não há
nenhum tipo de matemá-
tica envolvida.

Anedotas do Joãozinho Dormir pouco engorda
Dormir menos de cinco horas por noite aumenta

riscos de ganhar peso

AS MULHERES que dormem cinco horas ou menos por
noite correm mais riscos de aumentar de peso do que as que
dormem habitualmente pelo menos sete horas, indica um
estudo apresentado nos Estados Unidos. A investigação —
realizada pela Universidade Case Western Reserve de Cleve-
land, Ohio, com 68 183 mulheres entre os 40 e 65 anos — é
a mais completa feita até agora sobre a relação entre o sono
e o peso.

Em 1986 foi pedido a essas mulheres que indicassem
quantas horas dormiam por noite e comunicassem o seu peso
de dois em dois anos durante16 anos. Findo esse período,
concluiu-se que as mulheres que dormiam cinco horas ou
menos por noite tinham mais 15 por cento de probabilidade
de ficar obesas, em comparação com as que dormiam sete
horas ou mais.

Em média, as mulheres que dormiam cinco horas ou
menos por noite pesavam no começo do estudo 2,5

quilogramas mais do que as que dormiam sete horas e
ganharam quase 750 gramas nos dez anos seguintes. “Pode
não parecer muito, mas estamos a falar de uma média”,
afirmou Sanjay Patel, professor de Medicina que dirigiu o
estudo, apresentado no congresso anual da Sociedade Ameri-
cana do Tórax, em San Diego, Califórnia. “Algumas mulheres
engordaram mais do que isso, mas uma diferença mesmo
pequena no peso pode aumentar o risco de problemas de
saúde como a diabetes e a hipertensão”, acrescentou. Os
investigadores estudaram as dietas e os hábitos de exercício
das mulheres para determinar se esses factores poderiam
influenciar as conclusões.

Segundo investigações anteriores, poucos dias de restrição
do sono bastam para que as hormonas que controlam o
apetite aumentem a sensação de fome. “Isso levou os
médicos a pensar que as mulheres que dormiam menos
tinham mais fome”, explicou o investigador. Mas pelo
contrário, as mulheres que dormiam menos comiam menos
do que as que dormiam sete horas, o que não explica como
aumentaram de peso.

“Não sabemos nesta fase por que razão as mulheres que
dormem menos engordam”, admitiu Sanjay Patel. Na sua
óptica, poderá tratar-se de uma diferença no metabolismo
basal, no número de calorias consumidas em repouso ou no
nível de actividade involuntária, que variam de pessoa para
pessoa.

O menino Joãozinho entra na sala de aula, com um ar muito
assustado, e diz à professora:
- Eu não quero alarmar ninguém, mas o meu pai disse-me
que se eu continuar com estas notas alguém se vai magoar.

Ao telefone:
- Senhor professor, o Joãozinho hoje está doente e não vai
à escola.
- Sim? E quem está ao telefone?
- É o meu pai, senhor professor.

- Joãozinho, que é que achas do teu novo irmãozinho?
- Queres mesmo saber? Eu acho que havia outras coisas
que faziam muito mais falta cá em casa.

Diz a Marieta para o Joãozinho:
- Queres ver o sítio onde fui vacinada?
- Siiiimmm!
- Olha, foi ali naquela clínica.

Um cônsul sempre a trabalhar
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Pensamento da semana
Não creias que, rompida uma amizade, não tenhas mais

deveres a cumprir. São os deveres mais difíceis, nos quais só
a honradez te sustenta. Deves respeito à antiga amizade.
Deves abster-se de tornar as brigas públicas e de falar delas,
a não ser para justificar-se. (Anne-Therese Lambert)

No primeiro artigo sobre os problemas de apren-
dizagem tratou-se de definir o que eram os problemas
de aprendizagem e as diferenças que existem entre as
dificuldades e os problemas de aprendizagem. Este
segundo artigo dará alguns indices que podem notar a
presença de um problema de aprendizagem na criança.

Indices
Um problema de aprendizagem não terá as mesmas

consequências nem se manifestará da mesma maneira em
duas pessoas diferentes. Sobretudo porque os problemas de
aprendizagem são, frequentemente associados a outros
problemas. No entanto, as dificuldades de aprendizagem
constituem um fenómeno cada vez mais conhecido e
actualmente conhece-se sintomas e características que
permitem identificar as crianças que sofrem deste problema.

Muitas vezes as crianças que sofrem de problemas de
aprendizagem podem parecer exprimir-se correctamente
sobre alguns assuntos mas ter dificuldades por exemplo em
responder a perguntas sobre temas que ao ponto de partida
parecem dominar.  Estas crianças podem também manifestar
dificuldade em manter o fio de uma conversa tendo tendência
em saltar de um tema para um outro sem uma continuidade
lógica. As crianças que manifestam problemas de
aprendizagem são geralmente crianças que fazem muitos
esforços para os resultados que obtêm. Em comparação com
as outras crianças, estas crianças terão tendência a ser mais
lentas, manifestarão mais dificuldade para fazer os seus
deveres e geralmente nunca obtêm as notas equivalentes ao
esforço e às horas de estudo que dedicam aos trabalhos
escolares.

Os alunos que têm problemas de aprendizagem têm
dificuldade em organizar-se e na sua maioria a adquirir
estratégias que os possam ajudar a organizar-se. Isto talvez
porque manifestam também muita dificuldade em adquirir a
noção de tempo.

Constatar que existe uma relação entre os seus actos, e as
consequências destes,  representa também para alguns, uma
dificuldade considerável, assim como seguir certas indicações
por etapas, como por exemplo, seguir as indicações de uma
receita. Estas crianças têm tendência a desenvolver poucas
estratégias que lhes permitem categorizar a informação e
melhorar a sua capacidade de adquirir novos conhecimentos.

 A capacidade de atribuir e manter a sua atenção sobre as
informações importantes constitui um elemento importante
da aprendizagem.  Muitas vezes as crianças que sofrem de
problemas de aprendizagem apresentam um défice de
atenção que as impede de se concentrarem e de prestarem
atenção à informação que lhes é divulgada, pelo menos nos
detalhes importantes.

Denota-se também em certas crianças uma dificuldade em
tratar a informação fonológica das palavras (identificação
correcta dos sons). A sonoridade das palavras é mal
compreendida e por consequência elas têm dificuldade em
associar os bons sons às boas coisas e acabam por fazer
muitas substituições de sons.

A nivél social, as crianças que sofrem de problemas de
aprendizagem têm dificuldade em estabelecer relações com
as crianças da sua idade e por vezes nem conseguem
compreender as piadas e o sarcasmo das outras pessoas.
Estas crianças vivem por vezes num “universo diferente” e têm
dificuldade em organizar e exprimir as suas ideias o que as leva
muitas vezes a isolarem-se dos outros.

O facto de sofrer de um problema de aprendizagem não quer
dizer que estas crianças só apresentam dificuldades! Elas
também apresentam muitos pontos positivos.

 Estas crianças são, também, em muitos casos, crianças
criativas, desenrascadas que aprendem a viver com as suas
dificuldades e que encontram meios para as ultrapassar. Elas
conseguem, muitas vezes, desenvolver várias estratégias para
esconder as suas dificuldades ou para fazer com que os

adultos reduzam suas expectativas para com elas. A mentira
e o engano fazem, por vezes, parte das suas estratégias, daí a
importância de identificar qual o objectivo do comportamento
da criança antes de o reprimir. Muitas vezes é mais importante
ver o objectivo do da criança do que o próprio comportamento.

As crianças que sofrem de problemas de aprendizagem são
crianças criativas. Pois, visto que os seus cérebros funcionam
de maneira diferente, elas aprendem a pensar de maneira
diferente e a reestruturar as suas ideias diferentemente. Por
isso surpreendem-nos com ideias originais às quais nunca
teriamos pensado.

O facto de serem constantemente confrontadas às suas
dificuldades, faz com que estas crianças desenvolvem uma

força num ramo específico, o que lhes permite compensar
suas dificuldades e desenvolver amizades com crianças cujo
os interesses são os mesmos .

Para terminar, os problemas de aprendizagem são diversos
e manifestam-se diferentemente de um indivíduo ao outro, No
entanto, é importante saber que mesmo se uma criança
apresenta alguns destes sintomas, não quer dizer que ela
sofre necessariamente de um problema de aprendizagem. Se
estiver com dúvidas, após ter lido este artigo, o melhor é
consultar um psicólogo que poderá fazer uma avaliação do
funcionamento e das capacidades da criança e determinar se
ela sofre, realmente ou não, de um problema de
aprendizagem.

Problema de aprendizagem na criança
Sabrina Domingues

O Mundo do Vinho
Bons e baratos...

As férias estão à porta. Milhares dos nossos compatriotas vão
atravessar o Atlântico. Visitarão a família, vão rever amigos,
reviver emoções antigas, fazer umas patuscadas. E no
momento de comprar o vinho que iremos levar, o que escolher?
É tanta a oferta nos supermercados e garrafeiras que a
abundância, em vez de nos facilitar a compra, só nos complica
a vida.

Em Portugal, como nos outros países vinícolas, tentou criar-
se a ilusão que os vinhos bons têm forçosamente de serem
caros. Mas há vinhos muitíssimo bons que são baratos. O
problema é de se saber quais são eles. E os guias de vinhos
portugueses quase que nunca faziam referência aos preços.
O leitor ficava sem saber se havia ou não uma relação de
qualidade/preço. Felizmente, João Afonso, no seu Anuário de
Vinhos Portugueses 2006, veio compensar esta lacuna. Além
da descrição de mais de 1800 vinhos, João Afonso inova,
acrescentado várias rubricas que dão rapidamente ao leitor a
informação que lhe permite  comprar o vinho desejado ao
melhor preço. Na rubrica “As melhores relações qualidade/
preço”, o leitor encontrará dezenas de vinhos de todas as
regiões portuguesas, com preços oscilando entre os 2,50€ e
os 6,50€ e com pontuações que vão dos 80 pontos aos 90
pontos.  Se o leitor desejar presentear um amigo com uma
garrafa mais valiosa, pode consultar as rubricas “Vinhos
recomendados” ou “Os
mais pontuados”. Aqui fica
pois a nossa sugestão para
os enófilos que vão de fé-
rias. O Anuário de Vinhos
2006 de João Afonso, é
editado pelos Livros Coto-
via e o preço é de cerca de
14 €. Encontra-se em qual-
quer livraria.

Convidam-se os leito-
res a  apresentar-nos
questões relacionadas
com  o mundo do vinho,
podendo para o efeito,
enviar uma mensagem
com o tema preferido
para alivin@alivin.ca.
Alivin Canada, Boul. St-
Laurent,  suite 204,
Montreal – Tel: 514-
844-8532
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AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

Consulado Geral
de Portugal

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

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.287.3370

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

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.704.0006
514.593.9950
514.525.9575
514.271.0943
514.655.4689

IGREJAS

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

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

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

514.842.6822
514.896.3100

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

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

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

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

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

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

514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

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

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

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

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

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

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

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

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

MÓVEIS
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

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

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411
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...

UM SERVIÇO DO
RESTAURANTES
CAFÉ AÇORES
350 , LIÉGE  E. 514.858. 6030

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.        514.844.4588
    514.276.1888
SOLMAR
111 St-Paul E.                                   514.861.4562
REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE  ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                              514.725.2626
TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

       514.946.1988

†

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

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

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

Sem você
Você surgiu na minha vida como um raio de sol numa flor

dando energia e carinho de cada palavra.
O meu mundo, até então estava inabitado, e sem cor,

e tornou-se colorido e perfumado, como eu nunca esperava.

A gente sorria à distância, amava sem dar um beijo
chorava um choro mudo, abraçava em pensamento,
acumulava amor e ternura com desespero e desejo.

Eu e você distantes, sem calor, sem um toque, sem um olhar.

E o tempo passou depressa, passaram-se horas de sonhos.
Sonhos perdidos na noite, sonhos guardados para viver.
E assim, quando eu não esperava (eu só te queria ver)

você sumiu, como um arco-íris no céu...
Olhei para o céu novamente, e não encontrei mais você.

Minha vida virou noite, a chuva não pára de cair,
todo dia, toda hora...

Tenho medo de dormir e não acordar nunca mais
sem antes poder sentir

o carinho das suas palavras,
o calor do seu abraço no meu corpo.

Procuro você e espero encontrá-la um dia,
para poder voltar a viver, voltar a sorrir, voltar a amar.

Eu não quero mais ficar aqui sentado, chorando.

Quero que você me leve para o seu colo, me abrace forte
e com um beijo suave entre em meu coração
e fecha a porta, para nunca mais ir embora.

Sylvio Martins

Cantinho da Poesia

Pequenos  anúncios

284 - 1813

Isaura Correia Gomes
Faleceu em Montreal, no dia 25 de Maio de 2006,
com 81 anos de idade, Isaura Correia, natural de
Rio Mouro, Sintra, Portugal, esposa de José
Maria Gomes.
Foi uma das pioneiras da imigração portuguesa,
no navio Vulcania, chegou a Halifax, Nova
Escócia, com o seu filho José António Correia
Gomes, em 1956; fundadora, com o seu marido,
da Associação Portuguesa do Canadá; sócia nº
13 do Clube Portugal de Montreal, sócia nº 13 da
Caixa d’Economia dos Portugeses de Montreal,
nº 13 da Casa dos Açores do Quebeque, nº 0113
Chambre de Commerce des Portugais du
Québec, Association Libérale Portugaise, sócia da primeira agência de
viagens portuguesa Hispano Luso oficial (IATA), na Av. Parc.
Deixa na dor seu esposo, seu filho José António Gomes (Elizabeth), seus
netos James e Lauren, suas irmãs Maria Lopes e Firminia Azevedo, sobrinhos
(as), assim como outros familiares e amigos. Um agradecimento especial
a Manuel e Arnaldo e seus maiores amigos Ivonne, Carlos Valério e Maria
Pietryga.

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

O funeral decorreu segunda-feira, 29 de Maio, na Missão Santa Cruz,
seguindo depois o corteje fúnebre em direcção ao cemitério Notre-Dame-des-
Neiges, onde foi a sepultar.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7o dia em
sufrágio pela sua alma, que se realiza hoje, quarta-feira 31 de Maio de 2006,
pelas 18h30, na missão Santa Cruz.

PROCURAMOS
Pessoal para serviços de limpeza

com experiência (de
preferência), ou sem

experiência.
Salários a partir de $13.55 por

hora
Boas condições de trabalho,

seguro de grupo e outras
vantagens.
Contactar:

Entre as 9 horas e as 17 horas:
(514) 363-3311, ext. 0
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e

para enquadramento de
portas de metal.

700 boul. Industrial
BLAINVILLE

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

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

(514) 820-5247

EMPREGOS

13

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

(514) 444-4669

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

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

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

(514) 369-2997
Agence Phil Globe

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

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

boul. St-Laurent.

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

(514) 385-4361

Pessoal para trabalhar nos jardins.
Com ou sem experiência.

(514) 995-9745

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

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

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

Com experiência.
(514) 321-5741

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

Contactar Daniel
ou Michel: (514) 272-3380

Procuramos senhora para fazer
limpeza de casa e trabalhos gerais.
Semanal. Deve ter referências. Em
Ville Mount-Royal. Falar Francês ou
Inglês.

(514) 737-6411
Família procura senhora responsável
para cuidar de uma criança de 41/2
anos. 3 vezes por semana; 2 dias à
noite e sábado de dia.

Contactar Sr. Santos
(450) 682-6062

À la recherche de
représentants(es)!

Établie au Québec, depuis
1964, les Fonds Universitas

recherchent des
représentants pour

développer le marché des
différentes communautés

ethniques de Montréal.
Excellente rémunération,
formation fournie, voiture

requise.
Sophie  514-913-5206

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

 (514) 323-2527

Vende-se
Super Mercado e

prédio com rendimentos
8 apartamentos. Situado na

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

www.firstcorp.ca/SMP/

A A A A A VVVVVoooooz  de Pz  de Pz  de Pz  de Pz  de Pororororortugtugtugtugtugalalalalal
na Interna Interna Interna Interna Internetnetnetnetnet

www. avozdeportugal.com

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

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

CURSOVENDE-SE

Apartamento em
Lisboa. 4  assoalhadas.

Rés-do-chão com
quintal. Junto Av.

Igreja. Campo grande.
Próximo de

universidades.
Preço : 150 000 Euros.

(514) 254-1154 ou
(514) 248-4431

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

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

51/2, livre no dia 1 de Julho, no bairro
português.

(514) 842-9312

Procura-se espaço num contentor,
para arredores de Lisboa. Preferência:
zona sul.

(514) 729-6772

ALUGA-SE

CONTENTORES

Leia
A Voz de Portugal

o seu jornal
à

quarta-feira
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É MÓNACO!.. São os tradicionais odores do perfume de
Armani, Chanel, Boss e outros a confundirem-se com a
gasolina dos super monolugares da Fórmula 1. São
efectivamente estes rostos femininos, de inconfundíveis
belezas, a contracenarem com os Super Hyattes amarados no
cais da marina. Mónaco…é a ‘’mãe pátria “ da F1.

E aqui, o sabor da vitória tem uma forma muito especial para
todos os pilotos. Sem excepção, é verdadeiramente uma
honra sair-se vitorioso em Mónaco. Foi precisamente o que fez
Fernando Alonso da Renault, ao juntar-se aos mais
consagrados e reputados pilotos a vencer nas ruas do
Principado. Alonso, que depois de ter efectuado uma largada
canhão, dominaria este Grande Prémio de ponta a ponta, não
obstante a forte pressão de Kimi Raikkonen da MacLren, que
acabaria por encostar o seu monolugar após a explosão do seu
motor.

O colombiano Juan Pablo Montoya, companheiro de Kimi,
foi o segundo na corrida, seguido de David Coulthard, que
oferece à Red Bull o seu primeiro pódio na F1. Os restantes
lugares pontuáveis foram repartidos por Rubens Barrichello
”Honda”, Michael Schumacher “Ferrari”, Giancarlo Fisichella
”Renault”, Nick Heidffeld “BMW” e Ralf Schumacher da
Toyota. Impressionantes os últimos metros da competição e
onde Schumacher tentou o tudo para poder ultrapassar
Barrichello, mas o brasileiro manteve firme. Comentando
sobre Michael no final da prova, Rubinho dizia: “Até parece que
estou a ser meio grosseiro, mas ele só passaria se fosse por cima”.

Quanto ao nosso Tiago Monteiro da “Midland F1”, ele esteve
impecável e imparável todo o fim-de-semana e… não fosse o
encosto desnecessário que o seu companheiro de equipa
Crhistijan Albers lhe deu no começo da corrida, Tiago
terminaria bem diferente. Uma coisa é certa, o 15º lugar na
prova de nada traduz a grande corrida que realizou, fazendo
magníficos tempos. Tiago efectuou tempos comparativos a

Rubens Barrichello e Ralf Schumacher. No final da corrida,
Tiago confiou-nos “Sobre a partida, não tive qualquer
alternativa, fui empurrado contra o muro das ‘boxes’ pelo Albers.
Apesar de ele ter sido penalizado com uma passagem pelas
‘boxes’ sem paragem, eu perdi muito mais tempo – 29 segundos
–, porque, alem de passar pelo ‘pitlane’, estive parado para
me mudarem a asa frontal, e isto obrigou uma alteração na
estratégia. Tenho imensa pena que fosse o meu próprio colega
a estragar-me a corrida” lamentou Tiago.

Jacques Villeneuve, BMW-Sauber, não teve um bom dia de
trabalho em Mónaco, começando pela fraca largada que
efectuou, queixando-se da embraiagem. A rápida usura dos
travões bem como a saída fora da pista para deixar passar os
concorrentes mais rápidos foram factores importantes deste
fraco sucesso. Como por azar, e para juntar aos outros, vem a
penalização, ele que dobrou sobre a presença do carro de
segurança. Jarno Trulli da Toyota, com o pódio à vista e depois
de ter estado impecável na corrida, abandonaria com
problemas hidráulicos, a poucas voltas do final. Michael
Schumacher e o seu companheiro de equipa, Filipe Massa, da
Ferrari, lanternas vermelhas da corrida (o primeiro penalizado,
o segundo acidente) fizeram uma remontagem magnífica,
terminando Michael na quinta posição. Mas o erro cometido
por Schumacher nas qualificações jamais apagaria a mancha
negra que deixou a todos quanto amam este magnífico
desporto do mundo automóvel. Em outras situações esta
remontagem de Michael, teria certamente um sabor bem
diferente!.. Mas, erro humano ou não, os Comissários da FIA
renderam a sua sentença.   Vejamos o que se passou no sábado
para as classificativas. E... incrivelmente direi, terminou esta
secção de apuramento para a melhor posição na linha de
partida. Digo incrivelmente, pois, a poucos segundos do final
do tempo regulamentar, e quando Fernando Alonso se
preparava para arrancar mais uma “pole-posição”, vem

Michael Schumacher “estacionar” o seu Ferrari na famosa
curva “La Rascasse”. Inacreditável… inadmissível erro de
Michael Schumacher que, muito inteligentemente, sabe da
importância da “polé” nas ruas do Principado. Mas os
Comissários da FIA ai estavam para analisar o caso e Michael
Schumacher: foi penalizado, pois infringiu o artigo 116B do
regulamento desportivo da F1 que diz: “Se, na opinião dos
Comissários, um piloto pára deliberadamente no circuito ou
impede a passagem de outro piloto durante a classificação, os
seus tempos serão cancelados”. Joaquin Verdegay, um dos
três Comissários que sancionaram Michael Schumacher,
abordou o caso das classificativas do G.P. de Mónaco que
obrigou o piloto da Ferrari a largar das “boxes” e reconheceu
que o alemão assumiu responsabilidades face à paragem na
pista que prejudicou os tempos das voltas dos outros pilotos.
Tiago Monteiro voltou a não passar a primeira fase da
classificação, mas desta feita com um privilégio: o de ter sido
mais rápido que Sccott Speed da Toro Rosso e dos Super Aguri.
Jacques Villeneveuve esteve bastante fraco e não passou a
terceira fase da secção, tal como o seu companheiro de equipa
Nick Heidfeld. Filipe Massa “Ferrari” seria o único a ter que
abandonar,  pois um erro de pilotagem fez com que o brasileiro
deixasse o seu Ferrari ‘’beijar” o muro de segurança. Giancarlo
Fisichella seria penalizado de cinco lugares por efectivamente
ter obstruído David Coulthard na sua volta mais rápida.A F1
está de luto!.. Morreu Edouard Michelin, presidente do
fabricante de pneus Michelin… O jovem presidente (apenas
43 anos) da mais prestigiada marca de pneus francesa faleceu
afogado, quando o seu barco se afundou nas proximidades da
ilha de Sein, no noroeste da França. Edouard Michelin passava
o seu fim-de-semana à pesca quando, inexplicavelmente, o seu
barco foi ao fundo do mar. A polícia ignora pelo momento as
circunstâncias do acidente. Próximo encontro a 11 de Junho no
Grande Prémio da Inglaterra. Até lá, seja prudente nas estradas.

Fernando Alonso vence
impecavelmente G.P. de Mónaco
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HELENA RESENDE

De regresso a casa
O sonho de um menino de

10 anos, oriundo da Ama-
dora, começou-se a tornar
numa realidade, quando num
acto de muita coragem deci-
diu tentar a sua sorte num dos
treinos de captação do Sport
Lisboa e Benfica. Esse meni-
no chamava-se Rui Costa, e
foram necessários apenas 10
minutos para provar a todos
os que ali se encontravam –
inclusive a Eusébio que assis-
tia atento na bancada ao treino
de captação – que tinha um
potencial enorme e que tinha
algo que o distinguia dos res-
tantes. Ficaria então na Luz
até 1990, altura em que o
Benfica o decidiu emprestar
à Associação Desportiva de
Fafe, para poder ganhar algu-
ma experiência competitiva.

Regressaria no ano seguin-
te, onde acabaria por conquis-
tou o direito de envergar a
camisola número 10 do clube
e onde acabaria por se tornar
num dos jogadores mais acla-
mados e queridos da massa
adepta dos encarnados.

Há doze anos foi para Itália,
onde deslumbrou os maiores
palcos europeus com o seu
talento e a sua “raça”, mas aos

adeptos do Benfica deixou a
promessa de um dia regres-
sar ao clube no qual se for-
mou como jogador de fute-
bol. E como o prometido é
devido, Rui Costa veio esta
quinta-feira falar publicamen-
te como jogador do Sport
Lisboa e Benfica, por um ano
e outro de opção.

O médio que ficou conhe-
cido entre os adeptos do fute-
bol, como o “Maestro” não
escondeu a emoção e a ale-
gria de poder voltar a pisar os
relvados nacionais, pelos en-
carnados. “Mais do que ner-

voso estou emocionado, con-
tente e muito satisfeito. Espe-
ro poder estar a dar uma boa
alegria a todos os benfiquis-
tas. Estou aqui de coração
aberto, pois sempre senti
que esta é a minha casa, e
ainda sinto que posso conti-
nuar a contribuir para esta
casa. Agradeço ao presidente
do Benfica por continuar a
acreditar em mim e por conti-
nuar a pensar que posso ser
uma mais-valia para este clu-
be”, acrescentou Rui Costa.

E apesar da distância, e do
tempo que passou longe de
Portugal, Rui Costa escla-
receu em conferência de im-
prensa que nunca deixou de
lado a sua paixão pelo clube da
Luz. “O facto de ter deixado o
Benfica, não significa que
deixasse de gostar dele. Nun-
ca escondi que este foi o clu-
be em que nasci, cresci e por
isso é normal querer muito
este regresso”, clarificou.

Uma mais valia…
Rui Costa volta à Luz mas

recusa-se a ser apontado co-
mo a possível salvação do
clube. Com um discurso regi-
do pela humildade, que sem-

pre o caracterizou, o agora
jogador do Sport Lisboa e
Benfica, diz ter vindo para a
Luz para ajudar nas vitórias,
uma vez que se sente capaz
de ser uma mais valia para o
plantel. “Neste clube é difícil
pensar em não ganhar e, por-
tanto, vou fazer tudo para
ajudar este clube a conseguir
vitórias. Entro nesta casa
hoje com a mesma vontade
de jogar futebol e com a mes-
ma alegria e paixão pelo clube
que tinha há doze anos atrás.
Tudo darei a este clube e,
embora se fale muito da mi-

nha idade, jamais regressaria
se sentisse que não estava
em condições para o fazer.
Nunca me senti um salvador
e não o serei aqui também.
Serei mais um jogador do
plantel do Benfica que tudo
fará para conquistar um lugar
e para conquistar as vitórias
para o clube”, afiançou Rui
Costa.

Dinheiro não é
prioridade

Uma das questões mais
abordadas, no dia da apre-
sentação, foi precisamente o
salário que o médio iria rece-
ber na Luz, uma vez que no
Milão tinha um salário muito
elevado.

Apesar disso, Rui Costa
adiantou que o dinheiro não
era a sua primeira prioridade.
“O dinheiro não deixa de ser
importante para ninguém,
mas também existem priori-
dades. E nunca foi prioridade
voltar ao Benfica por ques-
tões financeiras”, clarificou o
jogador.

A verdade é que, segundo
Luís Filipe Vieira, Rui Costa
assinou contrato sem ter a

percepção do que iria ganhar
no clube da Luz. “O Rui disse-
me para meter o contrato à
frente, e que o assinaria sem
lá estar o valor que iria ga-
nhar. O Rui só soube quanto
ia ganhar depois de assinar.
Isto revela o seu carácter. É
um grande homem, para a-
lém de um grande futebo-
lista”, destacou o presidente
do Benfica. Volvidos 12 anos,
o menino bonito dos encar-
nados volta então à casa que o
viu nascer como jogador e
promete voltar a encantar os
que nunca deixaram de acre-
ditar no seu regresso.

Grande Visita…
O Impact de Montreal rece-

beu no passado domingo, 28
de Maio, a formação liderada
pelas antigas estrelas da Se-

lecção Canarinha de ‘94, Ro-
mário e Zinho.

As duas equipas não foram
além do empate, sem golo, e
nem Romário nem Zinho de-
ram alegria aos mais de
12,000 adeptos. Romário jo-
gou os 90 minutos e tocou na
bola cerca de três vezes, e
Zinho pouco mais fez. Foi
uma tarde esplêndida com
um bom jogo de futebol, ape-
sar de não ter havido golo.

Os três lusos da equipa
azul e branca foram titulares,
mas nenhum deles conse-
guiu marcar, embora todos
eles terem tido pelo menos
uma oportunidade de golo.

No fim do jogo, tal como em
toda a sua estadia em Mon-
treal, Romário não prestou
declarações à imprensa cana-
diana, mas A Voz De Portu-

gal conseguiu recolher al-
guns comentários de Zinho,
que se mostrou muito ami-
gável com a imprensa lusa,

não dando entrevistas em
Inglês nem Francês. Zinho
disse que “A ‘torcida’ em
Montreal comparece muito e
é uma alegria estar tão longe
de casa e ver um estádio cheio
com tantas camisas do Brasil”.
Quando abordado sobre o
seu interesse em ter ingres-
sado no FC Miami, Zinho

respondeu muito humilde-
mente que “Foi uma escolha
que fiz para a minha família,
mais propriamente para as
minhas filhas poderem apren-
der o Inglês, mas também
porque o FC Miami estava
interessado em mim”. Ele
também avançou: “Neste
campeonato, o nível de talento
ainda não está ao maior nível,
mas está a evoluir muito
rapidamente. Os jogadores
são muito fortes fisicamente e
correm muito”.

O próximo jogo do Impact
será em casa, este domingo,
dia 4 de Junho, a partir das
16h00, contra os Islanders
de Porto Rico.

Kevin Antunes Fotos de Filipe Estrela
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Pauleta

Paris St-Germain, 33 anos
80 internacionalizações
O melhor marcador de sem-

pre da selecção (46 golos)
nunca alinhou na I Divisão
portuguesa. Jogou em Sala-
manca, Corunha e Bordéus e
é peça fundamental do PSG.
Melhor goleador de França e
duas vezes eleito melhor
jogador, o mais mediático
açoriano tem em São Miguel
uma escola de futebol com
nome próprio, o seu grande
empreendimento.

Miguel

Valência, 26 anos
26 internacionalizações
O lateral que os encarna-

dos foram buscar ao Estrela
da Amadora por tuta-e-meia,
pegou de estaca no Euro-
2004, foi campeão na Luz e
protagonista da mais rocam-
bolesca novela do último defe-
so. Em rota de colisão com o
Benfica, após ter recusado
uma proposta de €12 mi-
lhões do Dínamo de Mosco-
vo, forçou a saída para a Espa-
nha – mas é caso ainda nos
tribunais.

Maniche

Dínamo Moscovo, 28 anos
29 internacionalizações
Sem a sombra tutelar de

Mourinho apagou-se-lhe o
génio. Foi transferido por
€16 milhões para o Dínamo
de Moscovo, depois de ter
ganho tudo no FC Porto. Pas-
sados três meses, estava
arrependido e era insultado
de mercenário. Em Janeiro
foi emprestado ao Chelsea,
onde jogou a intervalos, sem
o fulgor que lhe valeu o título
de melhor português do Eu-
ro-2004.

Simão Sabrosa

Benfica, 28 anos
41 internacionalizações
O Mundial chega na hora

certa para a jóia da coroa da
Luz. Luís Filipe Vieira quer
20 milhões de euros para o
deixar sair, mas as propostas
teimam em ficar abaixo das
expectativas. Só os passos
decisivos deste jogador «ma-
de in Alvalade» poderão con-
vencer os pretendentes a
alargar a bolsa à medida da
gula do presidente benfiquis-
ta.

Figo

Inter, 33 anos
118 internacionalizações
O mais internacional dos

portugueses, disse un adeus
provisório após o Euro-2004
mas regressou ao clube dos
indefectíveis de Scolari na
recta final da qualificação para
o Mundial, quando já estava
em apuros no Real Madrid.
Com 31 golos na selecção, o
melhor jogador mundial em
2001 segue seguro para a
Alemanha, mesmo que já lhe
faltem pernas para 90 minutos.

Luís Boa-Morte

Fulham, 28 anos
24 internacionalizações
Deu o salto para Inglaterra,

mal despontou na equipa
principal do Sporting. Ven-
dido precipitadamente por
€2,5 milhões – cinco vezes o
orçamento da equipa B le-
onina onde se formou -, o
capitão do Fulham é agora
namorado pelo Real Madrid.
Com contrato por mais três
anos, os ingleses, pelo me-
nos antes do Mundial, recu-
sam-se a fechar a proposta.

Tiago

Lyon, 24 anos
20 internacionalizações
O médio que há duas épo-

cas custou €13 milhões ao
Chelsea, trocou de clube, em
Janeiro, com Essien. Cere-
bral, pensou – e bem – que
era útil ao Chelsea, mas talvez
fosse mesmo indispensável
em Lyon. Ganhou a aposta e
o campeonato francês. Só
ficará de fora dos convocados
caso se agrave a pubalgia que
o tem atormentado.

Deco

Barcelona, 27 anos
33 internacionalizações
Gorada a quimera de jogar

na equipa canarinha, natu-
ralizou-se português em Fe-
vereiro de 2003. Um mês
depois, debutava, pela mão
de Scolari, num Portugal-Bra-
sil. Pelo FC Porto arrecadou
todos os títulos nacionais e
europeus ao seu alcance. Bi-
campeão espanhol, está a um
passo de vencer com o «Bar-
ça» a sua terceira final euro-
peia de clubes.

Petit

Benfica, 29 anos
34 internacionalizações
Sem ser um sobredotado,

não há treinador do Benfica
ou da selecção que não conte
com ele. Fiável, joga sempre
nos limites. Campeão pelo
Boavista, custou €3 milhões
ao Benfica. Co-proprietário, o
clube do Bessa espera por
um brilharete do jogador no
Mundial et por uma irresis-
tível proposta do estrangeiro
para reaver os restantes 50%
do passe.

Cristiano Ronaldo

M. United, 21 anos
30 internacionalizações
O Beckham português

herdou, em Manchester, a
camisola 7 e o turbulento
estilo de vida do mais mediá-
tico jogador do mundo. É um
fenómeno de vendas de
«merchandising» em Old
Trafford e o alvo predilecto
dos tablóides e imprensa cor-
de-rosa. Cara da revista por-
tuguesa de promoção do
Mundial, é um dos mais fortes
trunfos à disposição do Scolari.

Helder Postiga

FC Porto, 23 anos
21 internacionalizações
Posto de lado por Co Adria-

anse, Scolari avisou-o que
sem jogar não o podia incluir
no lote dos 23 para o Mundial.
Depois de uma experiência
falhada no Tottenham, após a
conquista da Taça UEFA,
optou por nova saída, agora
para o modesto St. Étienne
francês, mas onde se tem
dado bem e é apreciado. So-
ma nove golos na selecção.

Nuno Gomes

Benfica, 29 anos
53 internacionalizações
Chegou à Luz há dez anos,

vindo do Boavista. Dois anos
volvidos transferiu-se para a
Fiorentina por €4,5 milhões,
mas regressou ao Benfica a
custo zero após a surpre-
endente falência do clube
italiano. Tornou-se então no
mais caro activo do clube e o
Mundial pode ser a sua últi-
ma chance de voltar a mudar
de ares, conforme é seu de-
sejo.

O Alentejo teve a sua festa e Évora fica na história como o
local do primeiro encontro entre as selecções de Portugal e
Cabo Verde. A menos de duas semanas da estreia no Mundial
da Alemanha, Scolari confirmou o que já se sabia: a ausência
de Jorge Andrade vai ser mesmo a sua grande dor de cabeça.
É verdade que Deco não rendeu, Figo e Cristiano Ronaldo
provaram que a semana de treinos deixou marcas físicas, mas
quanto a estes três homens, todos estão descansados: na hora
certa vão responder. O problema é mesmo no sistema
defensivo.Sem surpresasScolari fez alinhar Maniche ao lado
de Petit e o esperado quarteto defensivo com Miguel e Caneira
nos flancos, mais Fernando Meira e Ricardo Carvalho ao
centro. Maniche confirmou que não está ao nível do
Euro’2004, não conseguiu ganhar lances na antecipação e não
foi capaz de ajudar Caneira, como lhe competia. O lateral foi
penalizado por isso, mas na defesa não foi só ele a ficar aquém
da nota positiva, especialmente na primeira parte, quando os
avançados de Cabo Verde ainda tiveram força e velocidade. O
entendimento posicional de Fernando Meira e Ricardo
Carvalho precisa de ser trabalhado, em especial no jogo

Portugal-Cabo Verde, 4-1: Golos disfarçam defesa

TESTE VALEU PELA FESTA DO POVO E DE PAULETA MAS HÁ LACUNAS A REMEDIAR 
aéreo.Golos: O jogo começou com o primeiro golo de Portu-
gal. Lançamento de Fernando Meira para as costas dos
defesas, corrida de Pauleta e remate para o fundo da
baliza.Ficou no ar a sensação de que o teste seria fácil, mas
depressa os jogadores de Cabo Verde mostraram que
estavam ali para complicar a vida aos portugueses. A grande
pressão a meio campo forçava Deco e Figo a desdobrarem-se,
acabando por os levar a repetir aquilo que, afinal, tinham vindo
a treinar ao longo da semana: trocas rápidas de bola,
solicitações para um companheiro desmarcado.As coisas
complicaram-se quando Fernando Meira desviou para a
própria baliza um centro de Cafú. Mais testes: Na segunda
parte chegaram as substituições esperadas. Hugo Viana
assumiu o lugar de Deco, Simão rendeu Figo, Costinha
substituiu Maniche e Paulo Ferreira foi para lateral-esquerdo,
saindo Caneira. As melhorias foram claras no meio-campo,
com Costinha a travar todas as iniciativas contrárias e Viana a
ser mais exacto nos passes.Portugal marcou mais 2 golos.
Petit aproveitou da melhor forma um mau alívio da defesa
africana para fazer o 3-1 e Pauleta fechou a contagem na

marcação de um livre directo de forma primorosa. O avançado
foi o melhor em campo e parece disposto a cumprir o sonho
de chegar aos 50 golos bem depressa.
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