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Luso-Montreal
Reportagem no exterior com entrevistas e a procissão do

Santo Cristo. Entrevista com o padre José Vieira Arruda
sobre as festas do Divino Espírito Santo. Entrevista com
António Ribeiro, jogador de futebol no Impact de Montreal,
e na Onda Brazil Ismael Cordeiro. Horário: quarta-feira às
20h e repetido no sábado às 12h30, terca às 7h30 e quarta
às15h.

Festas do Divino Espirito Santo Laval
9-10-11 de Junho 2006

Programação
Sexta-Feira, 9 de Junho: 20h00 Abertura dos Impérios
Sábado, 10 de Junho:18h00 Celebração da Eucaristia
19h00 Mudança da Coroa para o Império20h30 Arraial

com o conjunto Tropical, e directamente dos Estados
Unidos, José Nazario, Filarmónica de Montreal, e o Grupo
Folclórico Estrelas do Atlântico24h00 Caldo da meia-noite

Domingo, 11 de Junho: 9h00 Eucaristia e Bodo de Leite
11h00 Saída da coroação pelas seguintes ruas: Favreau,

Gaboury, Goyer, Fafard e Favreau. Celebração da
Eucaristia e Sopas do Divino Espírito Santo. Animação com
a Filarmónica Divino Espírito Santo de Laval, Grupo
Folclórico Praias de Portugal, e conjunto Tropical e José
Nazario. 21h00 Sorteio e Domingas do Divino Espírito
Santo 2007. Missão Nossa Senhora de Fátima
1815 Favreau - Laval (450) 687-4035.

Festas do Espírito Santo Anjou
Sábado, dia 10 de Junho, será a matança do gado no

“farme” Clement Poissant, situado no 182 Rang, St--Andre,
St-Philippe. Sábado, dia 17 de Junho, haverá a recitação do
terço na Arena Mont-St-Antoine, seguindo-se com a
tradicional Carne Guizada e a animação está a cargo do DJ
Xmen e Duarte. Emanuel Araújo será o convidado, que vem
de Toronto e haverá igualmente a participação de folclore...
Domingo, dia 18 de Junho, a coroação sai do centro
Comunitário, situado no 8670 Forbin Janson, e vai em
direcção à Igreja Notre Dame D’Anjou, que situa-se na rua
De L’Eglise. Segue-se a celebração da Santa Eucaristia.
Após a missa, a coroação seguirá para a arena Mont St-
Antoine, onde serão servidas as tradicionais sopas do Divino
Espiríto Santo. A tarde será abrilhantada por duas filarmó-
nicas, Banda de Montreal e Banda de Laval.

Meios aéreos ineficazes
em fogos violentos

Ascenso Simões, que se deslocou  a Frago-
so, onde foi confrontado com uma mani-
festação de protesto da população pela
intervenção tardia dos meios aéreos, disse
que «os aviões são muito importantes ape-
nas no começo do fogo».

Um avião Canadair espanhol e um heli-
cóptero chegaram ontem ao local, onde
estão a colaborar no ataque ao fogo que
começou domingo passado e já devastou
mais de mil hectares.

O secretário de Estado referiu que «o
incêndio foi controlado no domingo ao fim da
tarde pelos bombeiros e reacendeu-se, de
forma violenta durante a noite, pelo que os
meios aéreos, com a força das chamas, nada
poderiam fazer».

No entender de Ascenso Simões, «a
estratégia de combate a fogos passa pelos
meios aéreos apenas no caso de a sua actua-
ção ser capaz de extinguir o fogo antes que
ele assuma grandes dimensões».

«Quando as chamas atingem grande altura,
consumindo árvores e arbustos, o uso de
aviões ou helicópteros apenas despende

dinheiro ao país, nada resolvendo em termos
de controlo do incêndio», declarou.

O incêndio em Fragoso está a ser com-
batido por 201 bombeiros de 34 corporações
de bombeiros, apoiados por 64 viaturas, um
avião Canadair e um helicóptero bombar-
deiro.
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Detidos 67 presumíveis
utilizadores na Internet

Sessenta e sete presumíveis utilizadores de pornografia
infantil na Internet foram detidos no âmbito de uma operação
coordenada da Europol em França, Espanha, Bélgica, Holanda
e Eslováquia, anunciou o Ministério do Interior espanhol.

Segundo a Direcção Geral da Polícia espanhola, dos 67
presumíveis utilizadores de pornografia, 38 foram detidos em
França, dez em Espanha, nove na Eslováquia, sete na Bélgica
e três na Holanda.

As fontes da polícia referiram que todos os detidos no âmbito
desta operação, denominada Baleno, têm amplos
conhecimentos informáticos e elevado nível cultural,
adiantando que entre os detidos, há vários professores
universitários. Os detidos obtinham ficheiros de pornografia
infantil através de um complexo sistema informático, que
incluía a utilização de complicados programas e sistemas de
ocultação de dados.

Paralelamente à actuação da Europol, a polícia espanhola
levou a cabo outras duas operações contra a distribuição de
pornografia infantil, durante as quais foram detidas outras dez
pessoas em diversas regiões do país.

Numa destas operações, denominada Trigger, a polícia
deteve quatro presumíveis utilizadores que trocavam este
material através de canais informáticos, em relação aos quais
foi aberto uma investigação relativamente às ligações com
outros 57 utilizadores em 28 países.

Na outra operação, denominada Iceberg, os agentes, depois
de uma informação da polícia finlandesa sobre um grupo de
pedófilos que trocava arquivos de pornografia infantil,
revistaram nove residências e detiveram seis pessoas nas
regiões da Catalunha, Valência e Múrcia.

GRIPE DAS AVES

DGS continua a desenvolver
planos de prevenção
No dia em que vários países fazem um balanço sobre os meios
de combate à gripe das aves, a Direcção-Geral de Saúde (DGS),
em Portugal, reafirmou que continua a trabalhar na elaboração
de planos de prevenção.
Até ao final do ano, estes planos devem estar concluídos, por
forma a que todas as regiões do país tenham condições para
aplicar o Plano Nacional de Contingência. A directora-geral de
Saúde adiantou que, neste momento, a DGS «está a desen-
volver planos específicos para várias áreas», nomedamente a
nível do «internamento, atendimento em ambulatório, sistema
de informação integrado e medidas de saúde pública».  A DGS
vai reunir-se, ainda esta semana, com todas as administrações
regionais de saúde e com os centros regionais, uma vez que
são estas entidades que vão pôr em prática os planos
específicos.

Madeira envia 1.300 toneladas
A Valorpneu (empresa continental) e a Valor Ambiente —

Gestão e Administração de Resíduos da Madeira, S.A.,
assinaram, segunda-feira, no auditório da Secretaria da tutela,
um protocolo através do qual a Região irá “livrar-se” das 6.500
toneladas que possui, já, “armazenadas” na Meia Serra e,
posteriormente, de cerca de 1.300 toneladas de pneus
inutilizados que irão ser despachadas por ano. As empresas e
até o cidadão comum só terão de transportar os pneus que já
não servem, até à Estação da Meia Serra, não pagando
qualquer preço por isso. A partir daí, a Valor Ambiente fará a
trituração e o armazenamento (recebendo, da Valorpneu, 49
euros por cada tonelada), fará o transporte terrestre entre a
Meia Serra e o porto do Caniçal (usufruindo de mais 22,32
euros por cada tonelada) e fará o transporte marítimo entre o
Caniçal e Lisboa (recebendo mais 65,63 euros por cada
tonelada). Do porto de Lisboa para a frente, a responsabilidade
do trabalho é da Valorpneu, a qual, por sua vez, irá obter
receitas através das ecotaxas, enviando os pneus para queimar
e, seguidamente, para a produção de energia. Este trajecto foi
explicado por Joana Rodrigues, da Valor Ambiente, numa
cerimónia que contou com a presença do secretário regional
Manuel António Correia. O titular da pasta do Ambiente
aproveitou a ocasião para falar da importância do contrato, o
qual irá ajudar a Região a enfrentar os custos acrescidos
derivados da opção política de possuir uma excelência
ambiental. Para além disso, e ainda segundo Manuel António
Correia, este contrato irá fazer com que se cumpra a
Constituição. É que, conforme sublinhou aquele governante,
«a Constituição fala no princípio da continuidade territorial, o
que significa que, nas situações em que há “handicaps”
específicos, os mesmos não devem penalizar, neste caso, a
gestão dos resíduos».  São cerca de um milhão de euros, por
ano, de custo acrescidos, segundo disse Manuel António
Correia.
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À ESPERA DA CABEÇA
Pe. José Maria Cardoso

O caso é macabro e passou-se já há uns
meses, aqui no Canadá, muito perto de
nós. Quando a família chegou para o fu-
neral, o corpo, que tinha sido velado na
véspera, estava sem cabeça. Durante a
noite, uma janela da morgue do cemitério

foi arrombada e os ladrões, a única coisa que levaram foi
a cabeça da defunta.

Quem terá querido fazer mal a um morto? Ou terá sido
para fazer mal aos vivos? Quem é capaz de guardar em casa
uma cabeça, e onde? No frigorífico?

O tempo passa, e para o rol das perguntas continua a não
haver respostas. A defunta continua à espera que lhe
tragam a cabeça para ser enterrada. A família continua
intrigada. Para eles, nos últimos dias, o despertador é uma
pergunta terrível:

- Quem levou a cabeça? Será que vai aparecer esta
manhã à nossa porta? E sem ainda se saber quem mais
precisa da cabeça – se o defunto, se os vivos – uma cabeça
procura-se desesperadamente para que haja descanso
para quem partiu e para quem ficou.

A minha questão nos últimos dias tem sido esta: se
tivessem levado, em vez da cabeça, um dedo, por
exemplo, será que a senhora ainda estaria por enterrar?
Talvez não. Se se pode viver sem um dedo, também se
pode morrer sem um dedo. E de repente dou comigo nas
agradáveis aulas de Antropologia Filosófica com o temido
Prof. Joaquim Teixeira. Havia, nos meus tempos de
Lisboa, no Metro dos Restauradores, um pedinte que só
tinha corpo da cintura para cima. Sempre me intrigou
aquela figura dividida ao meio. Mas quando via aquele
homem-busto não tinha dúvidas de que via ali um homem.
E o meu raciocínio continuava. Se não tivesse braços? Seria
ainda um homem! Há humanos sem braços!

A minha reflexão de aprendiz de filósofo concluía que
era a cabeça o último reduto do humano como se o
humano pudesse ser uma espécie de imagem de roca...
Mas basta a cabeça em cima de uns paus para se
identificar a pessoa. A de João Baptista foi trazida num
prato como presente para Salomé.

A cabeça é que faz a gente. E quem leva a cabeça leva
o nosso cartão de visita: leva o rosto; leva os olhos, leva a
expressão, leva a nossa identidade. E sem ela já não
sabemos quem somos.

Como pode a família fazer o funeral da sua defunta se
não tem a cabeça? Mesmo que o fizessem, ela, aquela
pessoa, ficaria por enterrar. Precisamos da cabeça: para
viver, e para morrer.

Adélia Ferreira
Advogada

240 ST-JACQUES  O. 10 e, MONTRÉAL, (QUÉBEC) H2Y 1L9
TELEFONE: (514) 369-1798            FAX: (514) 369-8688

FERREIRA LEMPICKA Avocates

Montreal passará ao
alfineto as suas despesas

Em Montreal, a administração Tremblay-Zampino decidiu
reexaminar todas as despesas, devido à falta a ganhar de 400
milhões de dólares que se antecipa para o próximo ano. Para
chegar a equilibrar o orçamento de 2007, a Cidade erigiu um
grupo que vai investigar  todos os serviços. A Cidade tem de
se interrogar sobre as capacidades que Montreal tem para
oferecer aos seus cidadãos.

O grupo deverá apresentar um relatório à Cidade até ao fim
do Verão. O presidente da comissão executiva da Cidade de
Montreal, Frank Zampino, preside o grupo, formado de eleitos
e de funcionários.

Voto livre este Outono
Foi confirmado, o primeiro-ministro Stephen Harper terá um

voto livre sobre a pergunta do casamento entre cônjuges de
mesmo sexo, este Outono, na Câmara das comunas. É o que
ele afirmou durante uma conferência de imprensa, após do
seu discurso à frente dos membros da Federação canadiana
dos municípios.

Recorde-se que o Sr. Harper tomou este compromisso a
partir do lançamento da sua campanha eleitoral, no último
Inverno. O primeiro-ministro não fixou nenhuma data para
este voto.

~

A Gendarmerie Royal du Canada (GRC) e as forças
especiais de segurança do Canadá procederam à detenção de
17 pessoas durante uma importante operação antiterrorista
efectuada a 2 de Junho à noite, na grande região de Toronto.
Foram interpelados por 400 polícias ao fim de uma operação
de dois ano. Durante um ponto de imprensa dado a 3 de Junho,
as autoridades descreveram-na como a mais vasta operação
antiterrorista desde a entrada em vigor da lei antiterrorista, em
Dezembro de 2001.

Os homens interpelados, dos quais cinco menores, são para
a maior parte cidadãos canadianos, e todos são residentes do
Ontário. As autoridades recusaram precisar a origem dos
detidos, que se limitam a falar “de origens diversas” e que se
inspiravam da ideologia de Al-Qaïda.

Os suspeitos teriam tentado adquirir material para fabricar
explosivos. São acusados de diversos chefes de acusação
ligados à lei antiterrorista, nomeadamente, de participação ou

Terrorismo: Dezassete detenções em Toronto
de contribuição para a actividade de um grupo terrorista,
possessão de armas e explosivos para cometer um acto
terrorista.

Quinze dos 17 detidos, suspeitados ter querido participar em
actividades terroristas compareceram ontem nos tribunais de
Brampton. O juiz decidiu adiar para os dias 12 de Junho e 4 de
Julho as audiências dos detidos.

Aquando do comparecimento dos suspeitos, os alvos
potenciais dos presumidos terroristas foram revelados. Tratar-
se-ia de centrais nucleares em Ontário, do edifício de Radio-
Canada em Toronto, edifícios da colina do Parlamento em
Ottawa, a torre da Paz, o edifício da Bolsa de Toronto e a torre
CN. Também teriam projectado assassinar o primeiro-
ministro, Stephen Harper.

Teriam estado na posse de três toneladas de nitrato de
amónio, um adubo que, misturado à gasolina, constitui um
explosivo potente. É três vezes a quantidade utilizada aquando
do atentado de Oklahoma City em 1995.
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Augusto Machado

Encerramento de maternidades

A partir de 1 de Janeiro de 2007 as grávidas de Elvas e Campo
Maior terão que ir dar à luz em Badajoz, Espanha. Tudo isto por
razões económicas, embora o Ministro da Saúde tente
convencer as pessoas que o encerramento é apenas por
motivos de segurança.  Está  previsto fecharem várias
maternidades em todo o país.

Condenadas a encerrar estão as de Barcelos, Chaves, Santo
Tirso, Amarante, Lamego, Oliveira de Azeméis, Figueira da
Foz, Torres Vedras, Elvas e possivelmente Bragança, ou
Mirandela ou Macedo de cavaleiros, entre estas três, duas
delas terão que encerrar.

Ora vejam as voltas que o mundo dá. No tempo da ditadura
nem sequer podíamos atravessar a fronteira – éramos logo
metralhados pela PIDE ou pelos carabineiros. Agora, querem
obrigar as mães portuguesas a ir parturir a Badajoz para que
os futuros filhos de Portugal nasçam em Espanha. Absurdo...

Mas os planos do Ministério da Saúde de enviar as grávidas
de Elvas e Campo Maior para Badajoz está a provocar uma
agitação política na Estremadura espanhola. Os espanhóis
temem que uma invasão de parturientes portuguesas venha
a prejudicar as espanholas. Em consequência da reacção dos
políticos da outra banda da fronteira, as grávidas portuguesas,
dentro de seis meses, poderão ficar impedidas de dar à luz em
Espanha. De facto, o conselheiro, membro do governo re-
gional, da Saúde e Consumo, Guillermo Fernandez Vara,
comprometeu-se a semana passada, na Assembleia Regional
de Mérida, (Espanha) a declarar sem efeito, a partir de 1 de
Janeiro de 2007, o acordo para que as mães portuguesas dêem
à luz em Badajoz. Oxalá o bom senso prevaleça e que os bebés
portugueses continuem a nascer em Portugal, com a
excepção,  como já hoje acontece, em algumas situações de
urgência nas zonas fronteiriças.

Em todas as localidades onde o Governo pretende encerrar
as maternidades, as manifestações têm sido intensas. Os
cidadãos não aceitam a decisão do Executivo. E lembram aos
políticos que tenham vergonha da maneira como têm
governado o país nestes últimos anos. E dão exemplos: em
vez de terem investido milhões de euros em mega projectos,
como alguns estádios de futebol, que hoje “estão às moscas”,
melhor tivessem construído hospitais e centros de saúde
equipados com equipamento moderno e recursos humanos
suficientes para combater as lacunas que presentemente e
desde há muito existem no sistema de saúde em Portugal.

Afinal, os políticos, continuam a ser aquilo que sempre foram:
durante as eleições prometem aquilo que o povo gosta de
ouvir. Para, depois de eleitos, fazerem só e apenas aquilo que
lhes interessa e lhes atribui o poder. Vejamos só este
exemplo de fechar as maternidades. Alguém, em controlo das
suas faculdades mentais, votaria num partido que anunciasse
que um dos seus projectos, se for eleito, seria encerrar
maternidades? Claro que não. Por outro lado, se anunciar que
haverá um chorudo subsídio para modernizar o estádio de
futebol da localidade, o zé povinho já vota.

Não há volta a dar isto. Os políticos são o que são. E o povo
continua a deixar-se ir na onda do futebol e das falsas
promessas.

Homens livres
Miguel Carvalho

Portugal é um país estranho, esquizofrénico até.
Acorda quase sempre azedo e zurzindo na camarilha que

nos governa. Em dias muito maus e em que o País se esquece
de tomar as pastilhas, vai tudo a eito: políticos, jornalistas, juízes,
professores, médicos e empregados de mesa. Se inspirado, o
Portugal que faz opinião nos jornais, nas rádios e nas televisões
empertiga-se com o facto de não haver quem denuncie os
esquemas e os subterrâneos da mixórdia em que nos
meteram. Mas se acontece alguém falar do que muitos nem
se atrevem a dizer à mesa do café, Portugal reage mal. Cheira-
lhe logo a despeito e diz, à boca cheia: «Olha, mais um que já
não mama».

Vem a isto a propósito de duas pessoas que, nos últimos tem-
pos, denunciaram publicamente diversos mecanismos de
corrupção e assalto à coisa pública.

Um deles, Paulo Morais, ex-vereador do Urbanismo de Rui
Rio, saiu da Câmara explicando, a quem o quisesse ouvir, como
funciona o círculo das pressões imobiliárias, do financiamento
partidário e da corrupção numa boa dose dos pelouros de
urbanismo das autarquias. Deu o nome a casos, falou de
pressões, foi ao Ministério Público dizer o que sabia. Portugal,
esse, caiu-lhe em cima. Tal como o tonto que olha para o dedo
quando lhe apontam a lua, Portugal esteve mais preocupado
em saber a razão pela qual Paulo Morais dizia o que dizia.
Esquecido, votado ao ostracismo dentro e fora do bloco cen-
tral de interesses em que PS e PSD navegam, o antigo
vereador foi agora sujeito à mais indigna das humilhações:
candidato ao Conselho Nacional do PSD nem sequer teve os
votos dos que diziam apoiá-lo. Para um partido que anda tão
afadigado com a criação do Dia do Cão, é caso para dizer que
o comportamento teve o seu quê de rafeiro. Na Madeira, João
Carlos Gouveia, deputado regional do PS, denunciou também
os mecanismos que permitem à máfia local governar e
governar-se. Com a subserviência de magistrados e, pasme-
se!, da própria oposição. Por causa do que disse e entregou ao
Procurador-Geral da República, Souto Moura, a Justiça está a
ser passada a pente fino na região autónoma.  Curiosamente,
porém, alguns dos principais ataques a João Carlos Gouveia
vieram do seu espaço político. E é vulgar chamarem-lhe louco,
para desautorizar o seu pensamento e os seus argumentos. E
uma história de combate político digno e honrado, já agora.

Goste-se ou não do estilo, Paulo Morais e João Carlos
Gouveia são dois casos de políticos que Portugal deveria, pelo
menos, preservar como espécies em extinção. Falam sem
medo. Falam até onde podem e desafiando as circunstâncias
difíceis e as pressões dentro do seu próprio território político.
Não traficam o que pensam. Não se encolhem. Obedecem a
uma consciência cívica, não obedecem a directrizes nem a
directórios. No fundo, cada qual com a sua ideologia e
convicções, são homens livres. Algo de que andamos muito
necessitados. Acontece, porém, que Portugal é normalmente
ingrato e tritura os seus melhores. Uma certa inteligência
mediática considera que homens como Paulo Morais e João
Carlos Gouveia, para além de quase desconhecidos, são
exagerados, destravados, prejudiciais ao sistema e maus para
o negócio. E vai de dar com o sarrafo neles, denegrindo-os e
enxovalhando-os publicamente. Esquecem-se de uma coisa
básica: no dia em que contribuirmos para calar de vez os
homens livres, seremos nós a presa fácil e o festim de quem
pode e manda.

Erro fatal
Rui Costa Pinto

O debate sobre as relações entre o poder e a comunicação
social continua vivo e de boa saúde.

Manuel Maria Carrilho não se deixou intimidar pela onda de
violentas críticas a propósito do seu livro «Sob o Signo da
Verdade», lançado a 11 de Maio.

Consciente da manifesta incapacidade dos jornalistas
discutirem os seus próprios problemas, o deputado do PS
elevou o debate e avançou com duas ideias: a declaração de
conflito de interesses dos jornalistas e o código de conduta das
agências de comunicação.

As propostas vão ser apresentadas num encontro com
estudantes de Comunicação Social, na Escola Superior de
Tecnologia de Abrantes, terça-feira, 6. É evidente que o
deputado socialista está a jogar a sua sobrevivência política à
custa da promoção de um debate sobre a imprensa.

Mas confundir o discurso despeitado e o direito à crítica tem
um risco: transformar Carrilho em herói da liberdade de
imprensa. Quanto mais se varrer para debaixo do tapete os
podres da informação, mais o politico Carrilho ganha
protagonismo à custa de uma causa que nunca o interessou.

As propostas de Manuel Maria Carrilho podem ser
criticadas. Até podem não ser suficientes para alterar o
Estatuto do Jornalista. Mas os profissionais da comunicação
social não podem confundir a árvore com a floresta.

Não vale a pena tapar o sol com a peneira. Ainda
recentemente, a redacção da SIC vetou António Veladas,
enviado especial da estação a Timor, por ser o representante
oficial do governo timorense em Macau.

A recusa liminar do debate por não se gostar de Manuel
Maria Carrilho equivale a culpar o mensageiro que revela a má
notícia. A arrogância, a desfaçatez e a estratégia do
silenciamento nem sempre resultam.

Num momento em que a comunicação social vive uma crise
sem precedentes, muito por culpa de si própria, todas as
regras em prol da transparência são bem vindas.

Ficam a ganhar as empresas de comunicação social, os
jornalistas, as agências, os cidadãos e a democracia. Ainda que
Manuel Maria Carrilho também ganhe por enfrentar cara a
cara a comunicação social.
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Pensamento da semana

Piquenique Torroselense
Melanie Cordeiro

No Domingo 4 de Junho realizou-se um piquenique exem-
plar. Esta actividade permite comemorar aquelas festas feitas
antigamente onde nem só vão os que são de lá. Torroselo fica
no flanco da Serra da Estrela, a mais ou menos  40 km de Viseu
e a 80 km de Coimbra, acabando por pertencer ao concelho de
Seia.

O itinerário está estabelecido desde a primeira vês, 20 anos
atrás. Logo de manhã podemos beber um café turco, café
tradicional passado por um filtro de flanela. A seguir, come-se
uns biscoitos e queijos que pelo gosto e cheiro fazem
relembrar aqueles tempos de meninos. Com certeza, não se
passa a refeição do meio dia sem as sardinhas assadas e mais
à tarde, fritam-se morcelas de sangue e fazem-se carrólos (tipo
de sobremesa comparada ao arroz doce e às papas). Ao longo
do dia, o piquenique é animado com várias actividades
engraçadas!

Finalmente, consegue-se sentir a alegria de todos e também
admirar a força de vontade dos jovens para que tudo corresse
bem. Parabéns a todos os torroselenses e não faltem…a mais
o ano que vem!

Muitas vezes as pessoas tentam viver a vida às avessas: eles
procuram ter mais coisas ou mais dinheiro, para poderem fazer
o que querem, de modo que possam ser felizes. A coisa deve
funcionar ao contrário: você primeiramente precisa ser quem
você realmente é, para então fazer o que precisa ser feito, a fim
de ter o que você deseja. Shakti Gawain

Foto da semana

Portugália: ao momento na grelha só para quem gosta!

Anedotas do Joãozinho

4 vilões para o Homem-Aranha 3
Avi Arad confirmou que no terceiro filme do Homem-

Aranha, o herói vai tecer a sua teia em torno de quatro
vilões!

Os terriveis Venom, Sandman e Green Goblin, quanto
ao quarto vilão, o segredo mantém-se, mas o Presidente
da Marvel Studios promete a sua revelação para breve!

Homem Aranha 3 estará no cinema a 4 de Maio do
próximo ano!

Um automobilista passa a alta velocidade por uma aldeia e
atropela 1 peão. Pára rapidamente, abre a janela e grita:
- Cuidado!!
O peão levanta-se um pouco e diz:
- Porquê, vai fazer marcha atrás!

A professora tenta ensinar matemática ao Joãozinho.
- Se eu te der 4 chocolates hoje e mais 3 amanhã, você vai
ficar com...com.... com....
E o Joãozinho:
- Contente!

Espírito Santo - Domingo de Pentecostes
Em casa da família Ferreira

Foram sete dias de alegria onde se rezou, cantou e bailou, e
até se pôde ouvir cantigas ao desafio (improviso) com Lionel
Ávila, que já não cantava há 6 anos – que pena ter desistido. O
talento está omnipresente nas suas actuações, mas,
infelizmente, não quis continuar essa arte. Aos 13 anos, já
cantava com o José Fernandes e o Abel. Ainda hoje, de vez em

quando, entre amigos, mostra o seu talento.
E assim o fez, juntamente com Manuel Costa. Vejamos

duas quadras que de lá saíram:

Lionel:
A família está contente
Com amor e com encanto
Esta semana esteve presente
O Divino Espírito Santo.

Manuel:
Espírito Santo, que o povo diz
Altar, lindo painel
Representa Dom Diniz
E Rainha Santa Isabel.

Parabéns ao Feliciano, Celeste, Marco e Sandra pela vossa
simpatia e alegria, e na maneira muito especial em que
receberam todos.
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UMA BELA HISTÓRIA POR CONTAR
Quantas histórias ficam por contar? Quantas vidas

magníficas ficarão para sempre irremediavelmente ignoradas,
cobertas pelo manto espesso do tempo que corre à desfilada?

E algumas delas, modeladas pela mão de escritor inspirado
seriam diamantes a refulgir na galeria das obras imortais.

É essa a grande dor dos ficcionistas. Uma dor que rói até às
entranhas, nascida da percepção inconformada  de que o
mundo invisível é muito mais vasto do que aquele que se nos
apresenta ao olhar tantas vezes descuidado.

Como eu gostaria de ter “engenho e arte”  para contar a
história de uma menina negra nascida na ilha da Madeira e que
morreu em Montreal naquele terrível dia 21 Junho de 1734,
coberta de opróbio, às mãos de impiedoso carrasco.

Como se chamaria essa menina? Maria? Provavelmente.
Como provavelmente seria filha de escravos negros dos
engenhos da cana do açucar da ilha da Madeira. Como viveu
naquela ilha maravilhosa? Que sonhos lhe povoavam a mente
de criança? Foi uma criança feliz? De que forma recambolesca
veio parar à Nova França? Acorrentada no porão dalgum barco
negreiro? De forma mais civilizada, na companhia do seu novo
amo, o comerciante François Poulin? Que pulsões lhe lavraram
o corpo de ébano quando os seus olhos deslumbrados
(assustados?) viram as primeiras neves a tombar, tocadas pelo
frio e pela solidão? Que desvario a invadiu quando, em língua
estranha e hostil  lhe trocaram o nome, lhe cravaram, a ferro
e fogo, na alma o ferrete da sua nova condição de escrava
irremediavelmente perdida nas terras polares?

Tantas interrogações, tantas zonas de penumbra que só a
imaginador fértil do criador poderá retocar de luz e trazer à tona
do compreensível. Tanto material, palpitante de vida, à espera
de saltar para as páginas de romance fremente por  ser escrito,
com a ansiedade com que o trigo ondulante espera que o
transformem em pão.

Que era bela, cheia de vida, atrevida, impetuosa,  é claro
como a água. Adivinho-lhe o corpo escultural em requebros
lascivos. Pressinto-lhe os olhos profundos a lampejar poalhas
douradas. Ouço-lhe as risadas em cascata a sugerir promessas
mal cumpridas.  Respiro-lhe os silêncios misteriosos de selva
africana. Sinto-lhe o sangue em alvoroço, seiva farta e generosa

a jorrar na aridez das vidas  árduas e acabrunhadas. Só assim
se compreende que tivesse ateado tantas paixões e
destroçado tantos corações desde o escravo César ao branco
Claude Thibault que se perdeu por sua causa. Só assim se
compreende que tivesse morrido de forma tão trágica. Porque

as sociedades atoladas num quotidiano sem histórias não
perdoam àqueles que vêm, com a sua rebeldia,  agitar as águas
miasmáticas e estagnadas.

Em 1730, foi (re)baptizada, na cidade de Montreal, com o
nome de Marie-Joseph Angélique. Nesse dia, a criança que

talvez se chamasse Maria, refugiou-se no mundo inacessível
do sonho quase cósmico onde manteve acessa, pressinto-o, a
chama  dum regresso  libertador à sua ilha, montada no seu
corcel de fogo e luz.

A vida da escrava Marie-Joseph Angélique, que
supostamente na noite fatídica de 10 de Abril de 1734
incendiou meia Montreal,  está imortalizada e analisada de
forma mais ou menos romanesca  numa profusão de obras
literárias e documentários nascidos ao longo dos anos. Já faz,
inegavelmente, parte integrante do imaginário colectivo  e da
História do Quebeque.

Principalmente agora que a governadora Geral do Canadá,
Michaëlle Jean, num gesto arrojado e corajoso  a lançou para
as luzes da ribalta ao prestar-lhe  uma sentida e significativa
homenagem pública  e que o Centre d’histoire de Montréal
resolveu montar uma exposição que decorrerá  de 12 outubro
de 2006 até  25 Março de 2007 para além de lhe dedicar uma
bem documentada e articulada página web   integrada na série
Grands Mystères de l’histoire canadienne.

Sim, a história de Marie-Josèphe-Angélique está contada e
a sua memória finalmente reabilitada. Uma reabilitação tardia
mas que é, mesmo assim,  um facho de esperança que ilumina
o caminho de todos aqueles que aspiram a um mundo
humanizado em plena harmonia com a natureza.

Mas está por contar a história mais bela de todas. A mais
pura, única como o mais precioso metal que resta no cadinho,
criado pelas mãos mágicas de alquimista febril. A história da
pequena Maria(?). Desde o dia do seu nascimento até ao
trágico dia em que foi (re)baptizada com esses áspero nome
de Marie-Josèphe-Angélique. A história da criança que se fez
mulher por entre destroços e ruinas dum mundo convulso.

As suas cinzas ficaram em Montreal, espalhadas aos quatro
ventos  pela maldade dos homens mas o seu espírito, luminoso
e puro, esse, partiu, acredito, em voo silente, para a sua bela
ilha da Madeira. É até muito possível que ainda por lá ande, na
forma de esbelta pomba branca, a ruflar sobre as cabeças dos
amorosos.
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Dra. Maria Helena Martins
Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Maria Madalena, esposa de Jesus?
Com pequenas excepções as fitas sobre

a vida de Jesus têm oferecido controvérsia
de grande tonalidade. Nesta altura é a
película “Código da Vinci” e o livro de Dan
Brown que oferecem discussão. Nós
excluir-nos-emos da audácia técnica da 7ª
arte, e do valor literário do livro. Nosso in-
teresse é repor a verdade e, não

esqueçamos, Jesus, Ele mesmo, é a Verdade.
Não nos surpreendemos com a tola afirmação de que Maria

Madalena foi esposa de Jesus, porque a mentira já vem de
longe. Por exemplo, o livro “A Vida Mística de Jesus”, da
Biblioteca Rosacruz, afirma que Ele não morreu nem
ressuscitou, e que, depois de certa aparência, a Fraternidade
Branca o levou “para aposentos que lhe haviam sido destinados
como Seu Sanctum e, dessa forma, a porta de Sua vida pública
foi cerrada para a humanidade” (págª  229). Depois somos
informados que “de acordo com as crónicas, Jesus aparecia para
a maioria dos Apóstolos, uma vez por semana e sempre aos
sábados, quando então tinha lugar uma cerimónia misteriosa”
(págª 238).   O autor, H.Spencer Lewis, usa frequentemente
a expressão “crónicas antigas” e, através delas (sem citação)
afirma ainda que “Jesus viveu até os 50 ou 60 ou, mesmo 70 anos
de idade (pág. 237), querendo pôr-nos a imaginar franca
actividade. Russel N.Champlin avisa-nos de “tradições
apócrifas”, e que, “de acordo com elas fazem de Maria Madalena
esposa de Jesus, e teriam ambos partido da Palestina, tendo
efectuado um frutífero ministério em outros lugares” (Comentº
ao Evang. de S.João, págª 460). Dan Brown, está visto, escreve
à margem das doutrinas bíblicas, e seu transfondo não tem
sustento, nem teológico nem histórico, nem é uma simples
metáfora, antes pelo contrário, é o de realçar a ideia do
chamado “Priorado de Sião” que exalta Maria Madalena esposa
de Jesus. Outras tendências, espúrias, chegam a referir “filhos
do casal” e, também não devem surpreender-nos pois que, até
nos dias de hoje, e ao nosso redor, um conhecido mentor de
seita se afirma como “irmão de Jesus”, irmão físico, e para
cineastas não é difícil pensar que em breve aparecerão os filhos
de Jesus... Não nos surpreendam igualmente as dúvidas que
toldam a consciência de muitos cristãos, pois que, os chamados
Pais da Igreja, tiveram dificuldades em identificar Maria
Madalena, e a confundiram com a prostituta referida no
Evangelho de S.Lucas  (7:36-50), e também com Maria, de
Betânia, irmã de Marta e de Lázaro, aquela que “escolheu a boa
parte, a qual não lhe será tirada”  segundo a descrição de
S.Lucas 10:42. O próprio papa Gregório o Grande, consentiu
esse logro, e a tal ponto se tornou credível que, “o termo popu-
lar “madalenas”, foi suficiente para identificar prostitutas
penitentes.

Vale a pena pôr a situação no lugar. Temos ensinado que a
Bíblia se interpreta com a Bíblia, e se a compararmos com
escritos apócrifos, ou ditos intertestamentários, no
concernente a Jesus é fácil, porque Ele não pode ser Deus na
Bíblia, e um falsário noutro escrito qualquer. Já encontramos
alguém que nos disse: -”Tudo pode ser mentira!” E nós lhe
respondemos: -”Dê-lhe outra aparência imaginária, e que
resultará?” Não obtivemos resposta, mas sabemos que
resultará ignorância aumentada, ou propósito malsão. Todavia
não queremos ser tolos e continuar confusos na ignorância do
que é divindade, fé, história, literatura, espectáculo, distracção,
ou ganância sem o orgulho da verdade... Vejamos então:

A primeira referência da Bíblia a Maria Madalena, está em
Lucas capítulo 8. Aí  se nos diz que algumas mulheres haviam
sido curadas de espíritos malignos, e também Maria, chamada
Madalena, da qual saíram sete demónios. Repare-se:
chamada Madalena. No capítulo anterior, Lucas tinha escrito:
“uma mulher da cidade, uma pecadora”, (7:37) não diz o
nome, mas descreve que ungiu os pés de Jesus com bálsamo
e lhos enxugava com os cabelos da sua cabeça. Lucas era
médico, e o seu evangelho é considerado obra prima do idioma
grego. Pergunte-se: - Porquê a ausência de nome para a
mulher do capítulo 7, e a referência “chamada” Madalena,
para a mulher do capítulo 8? Não terá sido uma simpatia
cavalheiresca, de Lucas para a primeira, palmilhadora de ruas,
e uma distinção para a segunda, porque eram duas mulheres
diferentes? Porém, se eram a mesma prostituta, em primeiro
lugar, não será ridículo dizer que era “esposa de Jesus”? Em
segundo lugar, supondo-se que depois de libertada se
afeiçoaram, e então veio a sê-lo, por que não é mencionado nas
outras referências? Mas adiante:

No capítulo 8 está escrito que as mulheres curadas, e muitas
outras, serviam a Jesus com as suas fazendas. Maria Madalena
parece estar incluída. Sabemos que sua aldeia nativa era
Magdala, situada nas margens do mar da Galileia, e daí deriva
o seu nome. Outras referências a Maria Madalena encontram-
se em: - Mateus 27: 55-56; 28:1; Mar. 15:40,47: 16:1,9: Luc.
24:10. Descrevem a crucifixão de Jesus com várias mulheres
olhando de longe, “entre as quais Maria Madalena”, e também
Maria, a mãe de Jesus, mas nenhuma referência ao seu estado
como esposa. Sabemos que Maria Madalena e outras
mulheres eram discípulas, e serviam ao Senhor, mas nada mais
está escrito. O Evangelho de João 19:25-26, refere: “Junto à
cruz estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de
Cléofas, e Maria Madalena. Ora Jesus, vendo ali sua mãe,
e que o discípulo a quem Ele amava estava presente,
disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho”. Se Maria
Madalena era sua esposa, por que não é indicada também
como ajudadora? No capítulo seguinte, 20:1-18, ela foi ao
sepulcro, e vendo que estava vazio, e dois anjos “assentados
onde Jesus jazera”, veio chorar para fora, e Jesus,
ressuscitado, lhe pergunta: . “Mulher, porque choras?
Quem buscas?”

Leitor, leia no evangelho o encantador relato, e ficará sus-
penso de sua sublimidade! Nós terminaremos dizendo: - ELE
NÃO LHE DISSE: “estou aqui, e fugirei contigo para
qualqer  parte do mundo, ignorando tudo e todos, e
teremos os nossos filhos”!!!

J.J. Marques da SilvaCarta da Semana: Ás de Paus, que significa Energia,
Iniciativa. Amor: Aproveite este período para desfrutar da
melhor maneira a companhia dos seus amigos. Saúde: Evite
as gorduras, os açúcares e o sal. Opte por uma alimentação

mais saudável. Dinheiro: Seja optimista e coloque em prática os projectos
profissionais que tem em mente.

Carta da Semana: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Acarinhe a sua cara-metade, poderá ser positivo para
a vossa relação. Saúde: Faça exercício físico, pois activa a
circulação sanguínea. Dinheiro: Este poderá ser o momento

ideal para resolver da forma mais eficaz os seus problemas financeiros.

Carta da Semana: Rei de Espadas, que significa Poder,
Autoridade. Amor: Altere os seus comportamentos para que
possa revigorar a sua vida afectiva. Seja mais ternurento.
Saúde: Hidrate a sua pele e proteja-se do sol. Dinheiro:

Poderá sentir-se saturado com o ambiente vivido entre colegas de trabalho.
Afaste-se de conflitos e intrigas.

Carta da Semana:  A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: A sua sensibilidade e generosidade farão com que um
amigo angustiado o procure. Saúde : Preocupe-se mais com
a sua saúde oral. Dinheiro: Solicite a ajuda de um colega

responsável para ajudá-lo a concluir uma tarefa profissional.

Carta da Semana: 2 de Paus, que significa Perda de
Oportunidades. Amor: Aprenda a auto-valorizar-se. Só estará
bem com os outros quando encontrar o seu equilíbrio interior.
Saúde: Tendência para a apatia e introspecção. Anime-se!
Dinheiro: A sua desmotivação com a vida poderá prejudicar

o seu rendimento profissional.

Carta da Semana: 7 de Copas, que significa Sonhos
Premonitórios. Amor: Convide a sua cara-metade para uma
viagem romântica e viva intensamente o amor que vos une.
Saúde: Reestruture os seus hábitos alimentares, estes reflectir-

se-ão na sua saúde e no seu corpo.   Dinheiro: Não dê primazia apenas
às suas obrigações profissionais. Valorize a companhia dos seus colegas
e o bom ambiente que todos se esforçam por ter.

Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: Dê o primeiro passo para conquistar a pessoa que ama.
Não pense sistematicamente na reacção que ela terá. Arrisque
e descontraia-se. Saúde: Tenha em atenção aos seus níveis

de colesterol. Previna-se contra as doenças cardiovasculares.
Dinheiro: Informe-se de planos de investimento que proporcionem a
obtenção de lucros a médio prazo.

Carta da Semana: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Ponha um ponto final no passado e abra o seu coração
para quem o ama de verdade. Não esconda aquilo que está à
vista de todos. Saúde: Poderá sentir-se cansado e esgotado.

Dinheiro: Saiba usar os seus recursos materiais para melhorar o ambiente
estético do seu lar.

Carta da Semana: 6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: Renove a sua vida afectiva usando a imaginação e
envolvendo-se em aventuras e jogos de sedução. Saúde: A sua
saúde encontra-se regular. Contudo, não descure os cuidados

básicos necessários. Dinheiro : Aconselhe-se junto de um assistente do
seu banco sobre a forma mais viável para fazer render as suas poupanças.

Carta da Semana:  Valete de Espadas, que significa Vigilante
e Atento. Amor: Partilhe as suas preocupações com a sua
cara-metade. Não se isole, pois poderá ser mal interpretado.
Saúde : Neste período demonstrará alguma ansiedade e

nervosismo. Dinheiro: Esteja mais atento às tarefas que executa. Uma
distracção pode deixar marcas irreversíveis.

Carta da Semana:  Rei de Ouros, que significa Inteligente,
Prático. Amor: Tente ultrapassar os seus problemas afectivos
com calma e serenidade. Saúde: Liberte-se de stress
acumulado. Faça exercício físico de preferência ao ar livre.

Dinheiro: Seja mais poupado, esta atitude poderá trazer-lhe benefícios
a médio prazo.

Carta da Semana:  10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: Lembre-se que numa vida a dois há que fazer cedências.
Respeite os pontos de vista do seu par.
Saúde : Prefira os sumos naturais aos refrigerantes.

Dinheiro: Avalie melhor a sua vida profissional, poderá ter uma oferta de
emprego que irá surpreendê-lo.

Contacte-nos: 21 318 25 99,  96 371 73 73 ,   91 727 48 26   ou
mhelenamartins@netcabo.pt
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No dia 25 de Maio, no “Club de Golf Metropolitain-Anjou”,
a Fundação Santigo organizou o terceiro torneio de Golfe. Um
grupo de 144 jogadores (o máximo de jogadores para um
torneio deste género). Este Torneio foi seguido de um jantar
que contou com a presença do nosso Cônsul Geral de Portu-
gal, Dr. Carlos de Oliveira e sua esposa.

A Fundação Santiago organizou o terceiro torneio de Golfe em Anjou
Texto deConceição Correia e fotos de Eduino Martins

Tudo se passou de maneira admirável com a ajuda de alguns
voluntários; até a natureza ajudou, propocionando aos
jogadores um lindo dia de sol.

O torneio foi jogado em equipas de dois e os vencedores
foram Jean-Paul Macieira e Dr. Gabriel Munoz, com 64 pontos.

Desde 2003, a Fundação Santiago, liderada pelo Dr. Manuel
Cardoso e o seu filho Oliver, ajuda cerca de 83 famílias (218

indivíduos) com avios de comida pelo Natal.
Desde essa data, durante o Natal,  famílias necessitantes

podem usufruir da oferta de Natal da Fundação Santiago. Cerca
de $26,000.00 foram gastos para abastecer essas famílias
desde 2003.

Nas vésperas de Natal, na cave do Supermarché de l’Ouest,

propriedade dos senhores Sebastião Fraga e Honorato
Ramos, voluntários atarefados e eficientes preparam os
abundantes avios a serem distribuídos às familias mais
necessitantes da nossa comunidade.

Graças a Luis Miranda, presidente da Câmara de Anjou, à
sua equipa e a uma lista impressionante de voluntários da nossa
comunidade, os meses de trabalho do Dr. Cardoso e a sua

equipa, podem ser realizados. Levar aos mais necessitantes
avios de comida para um mês e dar esperança e felicidade a
essas pessoas pelo Natal,  serão certamente motivo de
orgulho e satisfação para todos os participantes.

A Fundação Santiago agradece a todos os voluntários e
amigos que  colaboram  ou participam de uma forma ou outra
na realização desta entrega de Natal na nossa Comunidade.

“Todo o bem que fizerem, foi a mim que o fizeste”. São gestos
como este e pessoas como o Dr. Cardoso, que sem procurar
glórias realizam coisas positivas na nossa comunidade e com
esta força humana extraordinária continuaram a fazer bem às
pessoas mais carenciadas.

A necessidade existe na nossa comunidade, quer contribuir?
Contacte a Fundação Santiago.

Página patrocinada pela

06-07-2006.pmd 6/6/2006, 5:50 PM10



A Voz de Portugal
Quarta-feira 7 de Junho de 2006 11

A Fundação Santiago organizou o terceiro torneio de Golfe em Anjou

patrocinou
esta página
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Grandiosas festas do Espírito Santo, em Santa Cruz
Pentecostes com a exuberância juvenil

Texto de António Vallacorba e fotos de José Rodrigues

O multissecular culto do
Divino Espírito Santo que os

açorianos para aqui trouxe-
ram, foi, no passado fim-de-
semana, na Missão Portu-
guesa Santa Cruz, e apesar da
chuva copiosa que caiu no
sábado, motivo de convívio e
de partilha numa reafirmação
exuberante de um açoria-
nismo que ganha contornos
muito próprios mantendo a
autenticidade do que é ge-
nuíno e intensamente vivido,
enquanto abrindo auspiciosa-
mente a semana das come-
morações do “10 de Junho”.

O mau tempo, empalide-
cido de vergonha, deu lugar
ao sol no dia imediato. E o Sol
brilhou no domingo num céu
azul profundo com uma inten-
sidade muito sentida, na alma
de milhares de açorianos e na
dos seus compatriotas conti-
nentais e madeirenses, os
quais, integrando o bonito
cortejo das coroas ou assis-

tindo ao seu desfile pelas ruas
do trajecto, deixaram pelo

bairro uma marca indelével
desta popular manifestação
pública da nossa devoção ao
Divino Espírito Santo.

Com ênfase na juventude, e

daí ter-se chamado “Império
dos Jovens”, foi distinto mor-

domo o jovem luso-canadiano
Filipe Garcia, filho de José e
Armanda Garcia, naturais de
Água de Pau, S. Miguel, sen-
do Sara Andrade a gentil e
bonita Rainha da Festa.

O exuberante cortejo, orga-
nizado por Eduino Moniz e
acompanhado pela Filarmó-
nica Portuguesa de Montreal
e Filarmónica do D. Espírito
Santo de Laval, abriu com dois
vistosos carros alegóricos, e
foi crescendo com a presen-
ça juvenil, irmandades, fo-
liões, folclore, colectividades,
o clero e outros grupos afec-
tos à Missão. Das altas indivi-
dualidades, o relevo foi para o
Dr. Carlos Oliveira, cônsul

português, e para a Dra. Ma-
nuela Aguiar, deputada do
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PSD pelo circulo fora da Eu-
ropa. Estava acompanhada
de três outras senhoras, Ma-
ria Guedes, Rita Gomes e

Maria C. Trindade, que com

ela se deslocaram a Mon-
treal, no âmbito da confe-
rência, realizada na segunda-
feira pelo Carrefour des Jeu-

nes Lusophones, “Retrato da
Mulher Luso-Descendente”.

A missa solene que se se-
guiu, assaz participada e a-

companhada pelo Coral do S.
Santo Cristo, sob a gerência
de Filomena Amorim, foi
concelabrada pelo padre Lau-
rensius Ruba, desta Missão, e
pelo padre José V. Arruda, de
Laval, coadjuvados pelo diá-
cono António Ramos, durante
o que, o padre Arruda profe-
riu uma eloquente e sentida
homília, parte da qual tam-
bém com algum conteúdo
histórico do movimento à
volta do Espírito Santo atra-
vés dos tempos.

Terminada a mui nobre eu-
caristia, um imponente altar
com os símbolos do Espírito
Santo, no subsolo do templo,
saudava os vários convidados
de honra e as centenas de
festejantes, no convite à re-

Grandiosas festas do Espírito Santo, em Santa Cruz
Pentecostes com a exuberância juvenil Cont. da pág. 12

feição da partilha, sobre as
mesas da solidariedade e da
igualdade, sem distinções. Na

harmonia e no exemplo do
que este generoso povo tem
para dar ao turbulento mundo
de hoje.

Essa deliciosa refeição,
confeccionada pela equipa da
sra. Almerinda Moniz, cons-

tou de sopas do Espírito San-
to, cozido, pão, massa sovada,
vinho e sumos.

Com início no sábado, infor-

mou-nos a Natércia Rodri-
gues, nossa colega de redac-
ção, que as actividades desse

dia se concentraram são so-
mente no subsolo da igreja,
devido ao mau estado do
tempo, tendo ali decorrido a
oração do terço e onde, após
tal, foi servida uma gostosa
refeição de carne guisada,

oferta do mordomo, a cente-
nas de convivas.

Registo, ainda, para o bom
entretenimento que se veri-
ficou durante os dois dias
festivos, protagonizado por J.
G. Night Productions, Fátima
Miguel, Duarte Fróias, Portu-
gal Mix, Patrick & Joemani e
Luis Soares, de Toronto. Isto,
evidentemente, para além da
Filarmónica Portuguesa de
Montreal e da Filarmónica do
D. Espírito Santo de Laval,

que animaram o arraial do
domingo e último dia festivo.

Felicitamos o mordomo, a
Comissão de Festas, a Mis-
são e todas as demais pes-
soas e grupos afectos à orga-
nização desta mui querida
manifestação das nossas tra-
dições.

E, já há mordomo para
2007! É o nosso comum ami-
go e industrial da nossa praça,
Ildeberto Silva

Seguir-se-ão – lembramos –
os festejos do Império da
Trindade, nos dias 9, 10 e 11

do corrente, na Missão de N.
Sra. de Fátima de Laval
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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

14

...

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

†

Cantinho da Poesia

Pequenos  anúncios

284 - 1813

Que estranha é a vida
Como se sofre

ao querer alguém,
que não se pode ter

uns mais que outros.
Sofro por alguém que tive

e não tenho.
Outros sofrem por alguém

que nunca tiveram
mas amam e sofrem

em silencio e em segredo.
Fechados no seu mundo
vivendo no seu castelo

sem uma porta ou janela
que possam abrir

para poderem gritar
ao mundo seu amor

vivendo no seu mundo
de ilusões.

Com as mãos atadas
sem terem outra escolha

seu amor é puro
seu amor é verdadeiro
como o seu há poucos

mas seu Destino foi outro
Destino que ao seu nascer

já lhe estava
DESTINADO

Lucia Calisto

Amei-te
Amei-te muito;

sem pensar em nada
sem medir distancia,

Amei-te com toda a minha força.

Amei-te,
não pensei em despedida,
Amei-te até onde pude...

Poderia ter amado muito,
poderia ter sido muito mais amado...

Poderia me ter enganado com o tempo,
e continuar a acreditar nesta linda história de amor.

Amei-te,
e acho que ainda hoje

algum amor está presente.

Acho que a história está ainda presente
por ter, quem sabe, alguma esperança,
algum sonho escondido no coração...

Amei-te...
Desejei-te...
Perdi-te...

Sylvio Martins

Ditosa Pátria

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

Aqui...Onde o mar tem fim
E começa a Terra Lusa,
Nasceu a Pátria Jardim

Excelsa mãe feita musa!...
Bem pequena na extensão

Sem grandeza na aparência,
Mas de enorme dimensão
Na sua magnificência...

Tem um Povo destemido.
Fez seus a terra e o mar.

Rasga o mar desconhecido
Para mais além chegar!...
Chegou e, foi mais além

Seus feitos foram fecundos.
Achou terras de ninguém

Dando ao mundo novos mundos.
Foi tal a fama e a glória
Descobrindo maravilhas

Que até a própria história
Deu lugar a Tordesilhas!...
Que orgulho sentimos nós
Desta Pátria sem igual...

Nossa e dos nossos avós
Minha Pátria... Portugal!...

Euclides Cavaco

1º Ano de Saudade
José Manuel da Silva

Faz este mês, dia 15 de Junho, um ano que tu nos deixaste, mas as saudades
continuam sempre nos nossos corações.

Uma missa será rezada pela tua alma, no dia do teu aniversário (quinta-feira
15 de Junho), às 18h30, na Igreja Santa Cruz.

Da tua esposa Cristina e tuas primas Alex, Maggy e Gabby.

† Antero Rodrigues
1949 - 2006

Faleceu em Montreal ontem, 6 de Junho de
2006, com 56 anos de idade, Antero Rodrigues,
natural de Pinheiro de Lafões, Aveiro, Portugal,
esposo de Alice Gonçalves, natural do Zaire.

Deixa na dor sua esposa, seu filho Christopher
Rodrigues, seus pais Afonso e Otília de Jesus,
sua sogra Maria Antónia Gonçalves, suas irmãs
Conceição e Fátima, cunhados (as), sobrinhos
(as), assim como outros familiares e amigos.

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

O velório do defunto realiza-se hoje, 7 de Junho, das 16h às 21h. O funeral
terá lugar amanhã, quinta-feira 8 de Junho, em presença das cinzas, às
14h na Igreja Santa Cruz, seguindo os seus restos mortais para o cemitério
Mont-Royal.

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 domingo, 11 de Junho, pelas
12h, na Igreja Santa Cruz.
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e

para enquadramento de
portas de metal.

700 boul. Industrial
BLAINVILLE

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

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

(514) 820-5247

EMPREGOS

15

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

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

Com experiência.
(514) 321-5741

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

Apartamento em
Lisboa. 4 quartos

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

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

(514) 842-9312

ALUGA-SE

Vendo lote no Pinhal novo, Lisboa,
com 500 m2.

Contactar Maria
1-905-593-1493

a partir das 18h30Pessoal, com experiência, para
ajuntamento ou instalação de escadas
e corrimãos de alumínio ou aço.
Contactar Enza (514) 327-
2200, ou apresentar-se no
8975 Pascal Gagnon, em St-
Leonard.

URGENTE
Procuramos duas (2)

pessoas para desossar
carnes.

(514) 718-3975

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

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

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

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

Contactar Sr. Riccardi
(514) 881-2100

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

(514) 729-6602

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

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

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

(514) 995-1444

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

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

CURSO

COMUNIDADE
Tradicional piquenique do chinquilho da
Associação Sambentonense de Montreal
A Associação Sambentonense leva a efeito, no dia 18 de
Junho de 2006, no “Camping du Lac Mineur”, situado no 397,
ch. du Ruisseau, em St-Jacques-Le-Mineur, Québec, um
piquenique do chinquilho. Para informações, contactar: Carlos
Ribeiro (450) 575-1725 ou Dinis Tiburcio (514) 279-0772
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Quim

Benfica, 30 anos
24 internacionalizações
O agora emigrante Manuel

Cajuda continua a considerá-
lo o melhor guarda-redes
português. Apesar disso,
após cinco jogos consecu-
tivos sem sofrer golos. Koe-
man colocou-o no banco logo
que Moretto chegou à Luz.
Nas ultimas semanas transi-
tou para as bancadas, trocado
por Moreira. Mas nem assim
Scolari perdeu a confiança.

Nuno Valente

Everton, 31 anos
22 internacionalizações
No defeso, o FC Porto colo-

cou-o entre a espada e a pare-
de: após uma prolongada le-
são num joelho, contraída na
selecção, tinha de optar pelo
clube a tempo inteiro e es-
quecer o Mundial. Aconse-
lhou-se com Scolari e partiu
para Inglaterra. Passou boa
parte da época na enfermaria, mas
só por expressa ordem clínica não
acompanhará o brasileiro.

Marco Caneira

Valência, 27 anos
12 internacionalizações
Nado e criado em Alvalade

– de onde saiu a mal, atrás de
uma mirífica promessa de
jogar no Benfica – já defen-
deu oito emblemas. Em De-
zembro voltou com sucesso à
case de partida, embora cedi-
do por empréstimo do Valên-
cia. Polivalente na defesa, a
lesão de Jorge Andrade pode
tê-lo ajudado a segurar o pas-
saporte para a Alemanha.

Fernando Meira

Estugarda, 27 anos
28 internacionalizações
A jogar o Mundial em «ca-

sa», é o central mais fiável
para ocupar forçada de Jorge
Andrade. Contratado há qua-
tro anos ao Benfica por 7,5
milhões de euros, é até hoje
a mais cara aquisição de sem-
pre do Estugarda. Popular
entre os adeptos, acaba de
revalidar e assinar – segundo
o próprio – o contrato da sua
vida, válido até 2010.

Ricardo

Sporting, 30 anos
47 internacionalizações
É o talismã n.º I de Scolari,

que por ele enfrentou dois
anos de duras críticas, segu-
rando-o na baliza mesmo
quando Vítor Baía foi eleito
guarda-redes do ano pela UE-
FA. No Euro-2004, Ricardo
retribuiu-lhe a confiança cega:
não só defendeu como mar-
cou o penálti da vitória sobre
os ingleses. Até ver, é um titu-
lar à prova de «frangos».

Ricardo Carvalho

Chelsea, 27 anos
22 internacionalizações
O melhor central da Euro-

pa em 2003/04, foi um caso
de amor à segunda vista de
Scolari. Vencedor da Taça
UEFA e da Liga dos Cam-
peões, o « Kaiser » - cognome
do central na imprensa alemã
– é o protagonista da maior
transferência do futebol
português(€30 milhões).
Tetracampeão nacional, pode
estar de saída para o Real Madrid.

Holanda campeã da Europa
Venceu a Ucrânia (3-0)
na final do Bessa

A Holanda conquistou hoje, no
Estádio do Bessa, na cidade do
Porto, o título europeu de sub-21,
derrotando, na final, a Ucrânia, por
3-0.

Klaas Jan Huntelaar foi o autor
dos dois primeiros golos e tornou-
se no melhor marcador da compe-
tição com quatro tentos: o avan-
çado do Ajax, que foi “rei” na Holan-
da com 33 pontapés certeiros em
31 desafios, já tinha sido o golea-

dor-mor da fase de apuramento com 10 bolas no fundo da rede.
O duelo entre Huntelaar e o central Yatsenko foi decisivo,

pois o capitão ucraniano comprometeu em dois lances fulcrais
que deram golo: no primeiro falhou o corte e no segundo
desviou a bola com a mão na área, cometendo falta para penálti.

Apesar da boa reacção adversária no segundo tempo, que
não merecia castigo tão pesado, a eficaz “jong oranje” (jovem
laranja) foi justa campeã, pois apresentou sempre um futebol
mais consistente, criativo e acutilante, com a baliza contrária a
constituir um objectivo permanente.  A Ucrânia, que discutiu
o título na sua primeira participação na fase final, jogou mais no
erro adversário e teve o azar de acertar por duas vezes no poste
ainda no primeiro tempo - no segundo faltou- lhe frieza para
materializar em golo várias oportunidades flagrantes e assim
regressar à discussão do resultado, que fez por merecer.
Desde o apito inicial que o jogo foi aberto, com as equipas a
revelar maior determinação em chegar ao golo do que receio
em sofrer e, logo aos oito minutos, Milevskiy isolou Mikhalik,
mas o guarda-redes, feliz, segurou o remate com o corpo.

A Holanda respondeu da melhor forma possível: Hofs
cruzou largo, Yatsenko falhou o corte de cabeça à entrada da
área e Huntelaar, com o caminho livre para a baliza, não teve
problemas em bater Pyatov, aos 11 minutos.

O jogo estava vivo com os dois guarda-redes forçados a
atenção permanente, mas a partir de meio da etapa inicial a
Holanda, com grande capacidade técnica, assumiu defini-
tivamente as rédeas da partida, revelando grande classe na
forma de controlar o jogo, sempre com os olhos na baliza
adversária. À beira do intervalo, Yatsenko voltou a perder no
duelo com Huntelaar, desviando com a mão um centro
teleguiado para o avançado, que se encarregou de converter
o penálti, aos 43 minutos, e fazer o quarto tento na prova, que
o coroou como melhor marcador. Após o intervalo, os pupilos
de Olexiy Mykhaylychenko pegaram no jogo e caíram em
cima da Holanda, que procurava gerir a vantagem e “matar” o
desafio em contra-ataque, mas Cherberyachko (57' e 65') e
Chygrynskiy (71') não conseguiram marcar em situações
claras de golo - nas duas ultimas brilhou o guarda-redes. Com
a expulsão de Romanchuk (77'), o conjunto de Leste, que nunca
desistiu e merecia, pelo menos, um golo, perdeu algum fulgor
na recuperação perante um adversário ampliou já aos 94
minutos, por Nicky Hofs (autor de três golos na competição),
que minutos antes tinha acertado na trave num bonito “chapéu”.

Paulo Ferreira

Chelsea, 27 anos
29 internacionalizações
Há quatro anos que é cam-

peão – dois títulos pelo FC
Porto e outros tantos pelo
Chelsea. Depois de vencer a
Taça UEFA e a Liga dos Cam-
peões, para satisfazer Mouri-
nho, Abramovich pagou por
ele €20 milhões e um salário
anual de €3 milhões – 10 ve-
zes mais do que ganhava no
FC Porto e mais 50 do que no
originário Vitória de Setúbal.

Costinha

Dínamo Moscovo, 31 anos
44 internacionalizações
Há muito tempo parado

depois de longo litígio com a
entidade patronal, só de mu-
letas deixará de ir ao Mundial.
Está a treinar de favor no
Belenenses, seguido de per-
to pelo inabalável Scolari. O «
Ministro » dos tempos do
Mónaco, jogador-chave da
laureada equipa portista de
Sevilha e Gelsenkirchen,
longe de José Mourinho nun-
ca mais foi feliz.
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Geovanni despede-se do Benfica
O Sport Lisboa e Benfica e o jogador brasileiro Geovanni chegaram
a acordo e consumiram a rescisão de contrato do jogador, ao
princípio da manhã de terça-feira. O jogador que se encontrava no
clube da Luz, desde Janeiro de 2003, proveniente do Barcelona,
tinha ainda mais um ano de contrato para cumprir, mas o Benfica e
o treinador Fernando Santos já não contavam com os seus serviços,
pelo que a rescisão foi a solução acordada entre ambas as partes.
No site oficial, um comunicado proferido pelo clube da Luz referia
precisamente que “A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD e
Geovanni acordaram, esta terça-feira, a rescisão do contrato, que
terminaria na próxima época”.O futuro do brasileira passa agora
pelo clube “Cruzeiro”, no qual se formou enquanto jogador e com o
qual já tem pré-acordo para apresentar nos próximos três anos. Mas
é com alguma nostalgia que Geovanni se despede do Benfica e de
Lisboa. “O Benfica é um clube que me vai marcar para sempre
porque no momento que mais precisava acolheu-me. A vida tem
destas coisas. Chegou o momento de sair. Fico triste por sair daqui
mas ao mesmo tempo alegre porque estou a voltar para casa, para
o clube que me lançou”, disse o jogador à chegada a Lisboa.

KEVIN ANTUNES
Gilistas podem ser despromovidos

O último jogo da jornada colocou frente a frente o Gil Vicente
e o Belenenses, que acabou por resultar na descida de divisão
do clube do Restelo. Não satisfeito com tal resultado o
Belenenses acabou por apresentar uma queixa, na qual estava
em causa a eventual entrada “ilegal” do jogador “Mateus”, em
quatro jogos da Liga. Apesar de todo o mistério que envolve
o processo sobre o polémico caso “Mateus”, a comissão
disciplinar da Liga reuniu-se na passada segunda-feira e
resolveu dar razão ao Belenenses. Isto porque, a Comissão
Disciplinar da Liga acusou o clube de Barcelos de violar o artigo
número 63, do regulamento daquele órgão jurisdicional, o qual
determina que quem recorrer aos tribunais comuns sem
autorização da Liga de Clubes e da Federação Portuguesa de
Futebol, poderá eventualmente ser punido com a “descida de
divisão”. Se tal se confirmar, o Gil Vicente irá parar à Liga de
Honra e o Belenenses subirá à Primeira Liga.

Esta decisão, a ser confirmada como verdadeira, ainda será
passível de recurso, pelo que o Gil Vicente deverá
eventualmente avançar para o Conselho de Justiça, antes de
aceitar a despromoção.

Indignação
Perante as notícias que vieram a público e que dão como

certo a despromoção do Gil Vicente, António Fúzia já reagiu
mostrando alguma indignação com as referidas notícias.

“Acredito que se tratem de manobras. Há alguém
interessado em prejudicar o Gil Vicente”, afirmou à Lusa o
presidente gilista, que diz desconhecer qualquer reunião da
Comissão Disciplinar e que aguarda agora a notificação oficial.

Helena Resende

Vitória Suada Com Carimbe Luso!
O Impact recebeu domingo, dia 4 de Junho, uma equipa de

Porto Rico muito confiante. Tinham ganho os últimos dois
jogos, inclusive o último contra o campeão em título, Charles-
ton, mas os Azuis e Brancos viriam a ser mais fortes ao
imporem-se por 1-0 perante um público de 10,000 pessoas.

O Impact tomou logo o controlo do jogo ao ganhar as bolas
a meio-campo e forçar os Islanders a recuar no terreno.
Montreal tanto forçou que o golo acabou por surgir, aos vinte
minutos, quando o Brasileiro Mauricio Salles completou de bela
forma um centro milimétrico de António Ribeiro, ao cabecear
para o fundo das redes Porto Riquense. O resultado fixou-se
em 1-0, mas o Impact teve mais uma oportunidade soberba de
golo na primeira parte e por intermédio da primeira estrela do
jogo, António Ribeiro. Seria aos trinta minutos quando ele
combinou em forma de “um, dois”  com Joel Baily e rematou
de pé esquerdo a trave do guarda-redes, Kennedy. Na
segunda parte também houve oportunidades de golo. A
primeira ocasião foi por Ribeiro que rematou tangencialmente
ao lado e a segunda foi surpreendentemente por Gabriel
Gervais, defesa-central que surgiu isolado contra o guarda-
redes, Kennedy mas não conseguiu arrumar com o jogo ao
rematar à figura. Os Islanders de Porto Rico só tiveram uma
ocasião mais distincta de golo, mas o gigante Sutton resolveu
para o Impact ao defender um remate impoderoso de
Valdebenito aos cinquenta e sete minutos.

O Impact ficara contente com o resultado conseguido mas
ainda está à procura dos tão desejados golos  pelo técnico, De
Santis. A equipa treinará toda a semana a porta fechada no
Centro de Treinos Catalogna em Lachine antes de viajar para
Toronto sábado à noite. O jogo contra os Lynx de Toronto será
realizado no próximo domingo, dia 11 de Junho, pelas 18:00
horas.

As Três Estrelas “A Voz De Portugal” do Jogo:
· António Ribeiro
· Mauricio Salles
· Greg Sutton
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O Luxemburgo cometeu a proeza de ter chegado ao
intervalo sem sofrer um golo de Portugal. Mas o feito contou
com a ajuda de uma exibição frouxa, apagada, sem chama e

ritmo, da Selecção Nacional. Scolari deixara entender que o
onze inicial de ontem poderá ser o que vai começar o jogo com
Angola, mas depois das substituições e da bem melhor
segunda parte, pode dizer-se que a equipa portuguesa não se
resume àqueles 11 jogadores. Como na história do défice, é
caso para dizer que há vida também no banco de suplentes.

Apagados
A primeira parte de Portugal não podia ter sido mais amorfa

Portugal-Luxemburgo, 3-0: Há vida para lá do onze
e desinspirada. Ante uma equipa que defendia com 10 homens
atrás da bola, não dando espaços para a manobra do meio-
campo ofensivo português, a fluidez de jogo não existia e
Portugal teve de procurar o uso sistemático dos flancos. Mas

Cristiano Ronaldo não estava inspirado e foi Figo o homem que
construiu as melhores jogadas, pelo flanco esquerdo, para
onde derivou bem cedo.

Surge Figo
Foi preciso esperar pelo minuto 20 para ver Figo centrar

com perigo para o remate de cabeça de Pauleta sair ao lado. De
imediato, quase sem querer, o Luxemburgo ia marcando
quando um remate de cabeça de Charles Leweck, do risco da
área, apanhou Ricardo adiantado e a bola bateu na trave para
espanto geral.

O aviso não foi entendido e Portugal continuou sem soluções
para ultrapassar a multidão de pernas luxemburguesas. O único
momento positivo de Deco surgiu aos 23’, isolando Miguel e
este serviu Pauleta para o remate mais perigoso, que saiu ao
lado do poste esquerdo.

Cristiano em risco
Até ao intervalo, e para além de mais dois lances criados por

Figo, o destaque, pela negativa, foi para Cristiano Ronaldo. Pela
segunda vez em dois jogos teve uma atitude inadmissível para
com um adversário e teve sorte em só ver o cartão amarelo no
primeiro lance, aos 32’, com Strasser. Mais tarde, na segunda
parte, deu uma cotovelada em Schnell e num jogo a sério teria
sido expulso... pela segunda vez. No Mundial, uma atitude

destas não será perdoada.
Banco de luxo
Ao intervalo, Scolari mudou a equipa, como estava previsto,

e o rendimento subiu claramente. Figo passou para o miolo,
onde coordenou muito bem as acções de ataque, Simão foi para
a esquerda, Postiga rendeu Pauleta e Costinha deu o lugar a
Petit, que também deu maior ritmo ao sector intermediário.

E num minuto a barreira do Luxemburgo caiu. Remate de
Postiga, defendido para a frente pelo guarda-redes e remate
de cabeça de Simão. O jogo de Portugal passou a ser mais
fluído, solto e veloz, com jogadores e bola em movimento
constante e os lances de perigo foram surgindo. Maniche
quase marcou aos 50’ num remate de longe e Figo esteve à
beira de o fazer aos 63’ em dois remates de rajada.

Três minutos depois Figo ganhou uma grande penalidade
que Simão transformou no segundo golo e aos 85’ foi o próprio
Figo que fechou com chave de ouro uma exibição de grande

nível, provando que nunca brinca em serviço e se os
portugueses estão receosos em relação à forma de alguns
jogadores, podem ficar descansados em relação ao número 7.
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