
A Voz de Portugal
Quarta-feira 21 de Junho de 2006

    Ano XLVI • Nº 25       email: jornal@avozdeportugal.com           WWW.AVOZDEPORTUGAL.COM                    21 de Junho de  2006

4231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4                                         Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813          Fax: (514) 284-61504231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4                                         Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813          Fax: (514) 284-61504231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4                                         Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813          Fax: (514) 284-61504231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4                                         Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813          Fax: (514) 284-61504231 Boul. St-Laurent, Montréal, H2W 1Z4                                         Tel.: (514) 284-1813 - 1 866 684-1813          Fax: (514) 284-6150

MAÎTRE CARROSSIER

GRELHADOS   SOBRE  CARVÃO

Prop. Elvis  Soares

8261 BOUL. ST-LAURENT
 (514) 389-0606

06-21-2006.pmd 6/20/2006, 5:01 PM1



A Voz de Portugal
Quarta-feira 21 de Junho de 2006

Courrier de deuxième classe;
Numéro de contrat: 1001787

Dépôts legaux à la Bibliothèque nationale du Québec
et à la Bibliothèque nationale  du Canada

ÉDITEUR
Eduíno Martins
DIRECTEUR
António Vallacorba

DIRECTEUR ADJOINT
Raúl Mesquita

ADMINISTRATION ET
RÉDACTION
Kevin Martins

RÉDACTEUR  EN CHEF
ET INFOGRAPHISTE
Sylvio Martins
COLLABORATEURS:
Au Québec:
Antero Branco
Elisa Rodrigues
Diamantino de Sousa
Dinora de Sousa
Francisca Marques
Helder  Dias
J.J. Marques da Silva
João Mesquita
José de Sousa
Jullien Thomet
Kevin Antunes
Maria Calisto
Maria Conceição Correia
Mario Carvalho
Manuel Carvalho
Miguel Felix
Natércia Rodrigues
Pe. José Maria Cardoso
Susana Sequeira
Victor Hugo
Vitalia Rodrigues

En Ontario:
Manuel Alves Louro (Toronto)
Frank Meneses (Toronto)
Fernando Cruz Gomes (Toronto)

Au Portugal:
Augusto Machado
Helena Resende
Lagoas da Silva
Manuel Rodrigues
Maria Helena Martins

PHOTOGRAPHE:
Filipe Estrela
José Rodrigues
Michael Estrela

DISTRIBUIÇÃO:
José Eliso Moniz
Nelson Couto
Victor Medina

PUBLICITÉ:
Conceição Ferreira
Eduardo Leite
Ethnique Média
Kevin Martins
RPM
Extérieur du Québec:
Lingua Ads Services

Portugal:
PortMundo Promoção Cultural e
Publicidade Ldª.

Hebdomadaire fondé
 le 25 avril 1961

4231, Boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Z4

Tél.: (514) 284-1813
1-866-684-1813

FAX: (514) 284-6150
E-Mail: jornal@avozdeportugal.com
Site web: www.avozdeportugal.com

La Voix du Portugal
The Voice of Portugal

Agenda comunitária

Tous droits réservés.
Toute reproduction totale

ou partielle est
strictement interdite sans
notre autorisation écrite.

2

Os textos, fotos e i lustrações
publicados nesta edição são da
inteira responsabilidade dos seus
autores, não vinculando, directa ou
indirectamente, o cariz editorial e
informativo deste jornal.

ISSN: 0049-6790

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

23 de Junho de 2006, A FESTA DE SÃO JOÃO pelas 19h00
e o baile será abrilhantado pelo Conjunto SKY QUEEN.  A
meia-noite, a tradioncional Marcha do Oriental será
apresentada. Para mais informações contactar a sede.

“Não somos uma sociedade distinta,
somos uma nação!”- Bernard Landry

Manuel Rodrigues

Realizou-se na passada
quinta-feira, no club de curling
de Saint-Lambert, com a pre-
sença do Ex-primeiro minis-
tro Bernard Landry e a de-

putada Laurier-Dorion Elsie
Lefebvre, um encontro orga-
nizado pelo executivo do Par-
tido Quebequense de Lapor-
te com o tema, “Alliance inter-
générationnelle”.

O debate teve a sala cheia e
contou com uma numerosa e

interessada assistência de
jovens. Foi patente, pelas
intervenções que tiveram
lugar, que vale a pena fazer à
independência do Quebe-
que, por razões de natureza
histórica - cultural e querem
abraçar definitivamente o
seu ideal, sem quaisquer
espécies de preconceitos de
natureza política, cultural ou
outros.

É de justiça registar, disse
Bernard Landry o papel do
Partido Quebequense no
bem estar da vida de todos

que habitam no Quebeque,
com a eficácia que os resul-
tados evidenciaram com as
leis sobre o serviço nacional
de saúde, a lei sobre a língua
oficial, os empréstimos aos
estudantes e bolsas de estu-
do, as “garderies” a 7 dólares

por dia que animaram a vida
no passado. No presente
anima-nos trabalhar para
combater os efeitos nega-
tivos da mundialização, o não
respeito pelo ambiente e é
inevitável que só o confronto
com a realidade nos apontará
com mais clareza o caminho
para a independência do Que-
beque que se fará no respeito
do desenvolvimento econó-
mico e social. “Não somos
uma sociedade distinta, so-
mos uma nação”.

O problema de fundo no
presente é o governo Cha-
rest que é o pior que a história
do Quebeque conhece. En-
durecendo a sua tomada de
posição, deu voz ao vivo des-
contentamento que se vive
face à política errada de Cha-
rest e tem esperança que a
hora de partida deste gover-
no se aproxima.

Elsie Lefebvre, a mais jo-
vem deputada, na assem-
bleia nacional, fez um apelo
aos jovens para que nos no-
vos tempos, unam os seus
esforços dentro das suas pos-
sibilidades para que juntos
possam atingir um ideal, um
país.

Noite de São João
O Sport Montreal e Benfica organiza no dia 23 de junho

pelas 18h30, no parque da escola Lambert-Close em frente
à sede a noite de São João. Esta noite será abrilhantada pelo
conjunto Contact.

Tels.:(514) 282-9976
        (514) 288-5177
Fax: (514) 848-0133

75, Napoléon
Montréal H2W 1K5

Silva, Langelier
& Pereira Inc.
Assurances Pierre G. Séguin Inc.
Seguros  e serviços financeiros

40ANOS
1963-03
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Corte
a palavra
medo

Ó Portugal! Como és belo, na
diversidade acolhedora da tua
paisagem, na pureza e nos
caprichos da tua atmosfera, na
melancólica bondade da tua
gente! Ó Portugal, país querido!
Saíras do longo pesadelo, saíras

dele, decerto. Ò Povo acorda e luta.
Álvaro Cunhal, Até Amanhã, Camaradas.

“Morreu em 13 de Junho de 2005”
Um  exemplo de vida na política e nas artes!

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

Os Portugueses, mais pobres e
menos educados do que os
seus vizinhos europeus

Lisboa (AP) – Portugal é um dos países mais pobres da União
Europeia, com quase 20% da sua população a viver debaixo do
limiar de pobreza relativo do país, de acordo com um relatório
da UE sobre o nível de vida.

Como na Irlanda e na Grécia, perto de um quinto da população
em Portugal vive sob o limiar de pobreza da UE, fixado à 60%
do rendimento mediano nacional, indicou o Relatório Anual
sobre a situação social, tornado público em Bruxelas.

Este relatório pôs igualmente Portugal no índice a nível de
escolarização, dado que de apenas 35% do 25-35 anos são
titulares de um diploma em Portugal, que se coloca
directamente à frente de Malta, onde 30% dos 25-35 anos
terminam a escola. Em média na União europeia, 78% deste
mesmo grupo terminam por obter um diploma.

EDUCAÇÃO
Fracos níveis de educação podem fortemente

comprometer a produtividade futura de um país, sublinhou o
relatório, enquanto que o governo português tenta estimular
uma economia que desmoronou de 1,3% o ano passado. A taxa
de desemprego do país aumentou igualmente desde 2002
para atingir um nível recorde em seis anos, a 6,4% de população
activa.

PORTO
Mais de 100 pessoas estão a
viver em pensões, quartos,
partes de casa ou casas
arrendadas pela Segurança
Social à espera de realojamento
pela Câmara do Porto, divulgou
a CDU.

EXPOSIÇÃO
A Faculdade de Arquitectura da
Universidade do Porto foi
inaugura segunda-feira, a
mostra “Desenho nas cidades”,
com desenhos de arquitectos
portugueses e estrangeiros e
fotografias de Gabriele Basilico.
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Último adeus
ao eurodeputado
JOAQUIM MIRANDA-O funeral
do antigo eurodeputado comu-
nista Joaquim Miranda, falecido
sábado em Portalegre com 55
anos, saiu segunda-feira ao meio
dia para o Cemitério de Ferreira
do Alentejo, onde será cremado.
O economista foi o eurodeputado
português com mais anos de
permanência no Parlamento
Europeu. Morreu vítima de
doença prolongada em Porta-
legre.

Sócrates quer referendo
após texto final

O primeiro-ministro português
disse segunda-feira, no final da
Cimeira de Bruxelas, que a rea-
lização de um referendo em Portu-
gal sobre a Constituição Europeia
só acontecerá após ser conhecido
o texto definitivo que resultar das
negociações que os 25 preten-
derem realizar até 2008.

«Nós vamos ratificar por referendo, mas não o faremos
enquanto não pudermos dizer aos portugueses qual o texto

definitivo adoptado como
Constituição Europeia», dis-
se José Sócrates.

De outra forma, sublinhou
«não há como convencer os
portugueses a votar num tex-
to que não se tem a certeza
que irá vingar».

«A ratificação está depen-
dente da solução política que

adoptarmos em conjunto para o Tratado Constitucional e em
particular para a solução dos dois países cujos povos expres-
saram uma posição negativa», acrescentou.

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia
decidiram prolongar o «período de reflexão» sobre a Consti-
tuição Europeia até Junho de 2007, por forma a que a solução
definitiva seja encontrada até 2008, no final da presidência
francesa.

Os líderes europeus pretendem que a resolução do impasse
institucional actual esteja solucionada antes das eleições para
o Parlamento Europeu, em Junho de 2009.

Sócrates defendeu ainda que «deve ser colocado ordem» ao
processo de ratificação «díspar» que tem sido sido utilizado
pelos Estados-membros e que estes se pronunciem ao
mesmo tempo sobre a questão.

06-21-2006.pmd 6/20/2006, 5:01 PM3



A Voz de Portugal
Quarta-feira 21 de Junho de 20064

Coordenado por Miguel Felix

Substâncias proibidas - “doping”
Augusto Machado

Em competições desportistas atletas atingem recordes
nunca antes vistos, em muitos casos com ajuda de sub-
stâncias proibidas. Tem sido um quebra-cabeças para o
Comité Olímpico Internacional (COI) desvendar os novos
“truques” que mascaram os métodos para melhorar o
rendimento de forma artificial dos atletas batoteiros.

Eis alguns dos “truques” que escapam aos controlos
antidopagem: impregnar um frasco de urina com um pó que
destrói as substâncias proibidas, beber grandes quan-
tidades de água antes do controlo e, imagine-se!, um pénis
falso para fazer uma micção “limpa” – ou seja,  este
estratagema é a forma mais sofisticada consistindo em tro-
car a amostra de urina contaminada e que passa por injectar
urina limpa directamente na bexiga ou, inclusive, usar um
pénis de plástico unido a uma bolsa com urina livre de
suspeita.

Hoje continua a haver substâncias indetectáveis e que
continuam a ser utilizadas pelos desportistas. Trata-se
especialmente, quando não em exclusivo, de substâncias
de efeito anabolizante com consequências na velocidade e
cujos princípios activos elevam as taxas de hemácias
(glóbulos vermelhos do sangue) nas provas de resistência.
Mas há mais: a IGF-1 (factor de crescimento, uma pré-
hormona capaz de aumentar de forma indirecta a massa
muscular) e a CERA-EPO (uma forma mais sofisticada de
eritropoetina que se liberta de maneira mais lenta e que tem
uma acção mais modulada) e que segundo o COI são as
mais utilizadas. Assim, qualquer desportista que hoje tome
IGF-1 sabe que não vai ser apanhado porque as análises a
estas substâncias são muito demoradas.

Ora veja-se o que  os trapaceiros são capazes de fazer: os
lançadores húngaros, Fazekas e Annus, que perderam as
suas medalhas de ouro em disco e martelo, respec-
tivamente, nos jogos de Atenas, posteriormente descobriu-
se que tinham utilizado um pénis artificial unido a uma bolsa
de urina falsa. Este incrível artefacto (conhecido como
Whizzinator e que é comercializado em cinco cores de pele
diferente) é composto por uma pele de plástico unida a um
depósito que se enche de urina livre de “doping”. O curioso
dispositivo surgiu depois de se ter imposto a norma de que
os atletas teriam que urinar na presença de um comissário
antidopagem, o que impedia a troca dos frascos das análises.
Fazekas e Annus foram caçados, mas muitos serão os que
escapam aos controlos da dopagem. De facto, quem não se
lembra dos vários maratonistas da selecção norte-americana
que caíram em desgraça quando foi descoberto que os seus
resultados eram influenciados pelo poderoso produto THG
(esteróide anabolizante).

No obscuro mundo da dopagem, a armadilha sempre
conseguiu furar a lei. É o querer ganhar a todo o custo. Hoje
o desporto é mesmo assim -já ninguém o pratica por amor
à camisola, ou são poucos os que o fazem. Utiliza-se todo o
tipo de artimanhas para se chegar ao pódio. Há muitos
benefícios em jogo, fazem-se fortunas. E, sobretudo, ser o
melhor do mundo é alcançar prestígio pessoal.
Actualmente, são raros os atletas que dão o seu máximo em
competições e que o fazem por amor ao seu clube ou ao seu
país.

Ritmos do Mundo…
Natércia Rodrigues

O Festival Ritmos do Mundo vai estar em breve no meio de
nós, e este ano terá lugar no Velho Porto de Montreal, do 28
ao 30 de Julho e pelo terceiro ano consecutivo. Haverá vários
espectáculos no Quai Jacques-Cartier entre o Velho Montreal
e o rio de St. Laurent. É um festival bastante original e colorido,
celebrando os cinco continentes e acolhendo artistas de
diferentes horizontes culturais. A programação está divida em
três sectores, ou seja: artes de palco, artes visuais e artes de
mesa. Para inaugurar a edição de 2006, o Festival inicia suas
actividades com um cocktail e jantar de beneficiência com o
tema “Gala Saveurs du Monde”, quarta-feira dia 14 de Junho,
no Centro de Ciências de Montreal. Uma parte dos lucros
deste jantar será oferecida aos Jovens Musiciens du Monde
que é um organismo sem fins lucrativos e cuja missão é ajudar
a juventude e conservar as músicas do mundo.

Será apresentado neste cocktail-jantar comida de várias
étnias, vinhos exóticos assim como dança e apresentações
musicais. Haverá uma exposição de obras de arte. O Prémio
Velan será entregue a uma ou a um cidadão canadiano que se
encontra no estrangeiro e que se tenha distinguido no seu
trabalho. O ganhante deste prémio este ano será Cynthia
Hunt, fundadora de Health Inc, organismo que promove a
saúde e educação nos Himalaias e vem directamente de Ladak
nos Himalaias para receber o prémio.

No entanto é de salientar que o fundador e presidente do
Concelho de Administraçã deste festival é um português,
Herman Alves. Director do Desenvolvimento de Negócios na
companhia Telus, Herman conta com mais de 25 anos de
experiência no mundo dos negócios. Detentor de vários diplo-
mas desde Chefe de Direcção de Hotel, Técnico de
Computadores, etc., ele é por natureza um lider e adora
trabalhar em projectos de alta qualidade e organizar eventos
sobretudo quando há uma boa causa

Herman Alves lançou e organizou The International Reggae
Festival of Montreal em 1998 e o Festival dos Ritmos do
Mundo em 2003. Co-fundador do Commercial Buildings As-
sociation of Quebec, esteve à frente de 24 protestos legais
contra o excesso de taxes nos comércios no tempo do Maire
Jean-Dore, promoveu o desenvolvimento económico e ajudou
no combate à pobreza nos bairros mais carenciados desta
cidade e tem defendido os interesses das carrinhas a cavalo no
Velho Montreal. Herman Alves, nasceu em Portugal, foi criado
na Alemanha, seus estudos foram em Inglês, está casado com
uma Italiana e trabalha em Francês. Para ele o Festival Ritmos
do Mundo tem um lugar muito especial em seu coração
sobretudo porque promove a harmonia cultural.

15ª edição dos Alfarrabistas Saint-Laurent
Do 22 de Junho ao 16 de Julho, uma centena de milhares de

curiosos poderão descobrir os achados literários que
encobrem uma quarentena de caixas verdes instaladas no
Velho-Porto, um sítio muito visitado na metrópole. Numerosos
antiquários do livro, editores e livreiros participam na 15ª
edição dos Alfarrabistas Saint-Laurent. Certos expositores
propõem obras antigas ou raras nas grandes superfícies. Uma
multidão de actividades transplantar-se-á no dia-a-dia ao
acontecimento ao ar livre: leituras de poemas e de contos,
sessões de assinaturas, encontros com autores, projecções de
filmes... Inexistente em Paris, esta vertente quebequense de
animação é única, apoia a sua fundadora, Hélène Tirole. No
sábado, um espaço de leitura será reservado às crianças, que
poderão encontrar autores de literatura juvenil. O convidado
de honra desta edição é Charles Dantzig, autor do Dicionário
egoísta da literatura francesa.

Os impostos finalmente pagos a 19 de Junho
Os Canadianos pagaram mais rapidamente os seus impostos
aos diferentes governos este ano de que o ano passado, de
acordo com o estudo anual do Instituto Fraser. Foi na segunda-
feira  19 de Junho, cinco dias mais cedo de que em 2005, que
os Canadianos terminaram, em teoria, de pagar os seus
impostos sobre o rendimento, o seu imposto fundiário, as suas
taxas de consumo e as suas diversas contribuições, se
considerarmos que todos os rendimentos são alugados ao
pagamento, a partir do 1 de Janeiro. É na Alberta que os
cidadãos foram libertos da sua carga fiscal o mais rapidamente,
ou seja a 6 de Junho. O Quebeque é a província onde este dia
chegará  mais tarde, ou seja no dia 27 de Junho. O Instituto
Fraser precisa que neste cálculo, considera o governo como
um “produto” que os Canadianos compram por pagamentos.
Os cidadãos completarão por conseguinte os seus
pagamentos no 18 de Junho, e começarão a trabalhar para eles
mesmos, no dia seguinte. No seu relatório, o Instituto precisa
que o Dia de pagamento das taxas não serve para medir os
benefícios, como os serviços, que retiram os cidadãos pagando
os seus impostos e as suas taxas. Os cálculos do Instituto
baseiam-se nas previsões orçamentais dos governos federais
e provinciais. São revistos ao fim de cada ano, a partir dos dados
reais.
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Jean-Luc Brassard porta-voz
das festividades do dia
1 de Julho

Perguntei ao Campeão de Esqui Acrobático e Medalha de Ouro Olímpico, Luc Bras-
sard, porque razão aceitou ser o Porta-Voz para as festividades do dia 1 de Julho, Dia
do Canadá 2006. Ele respondeu muito directamente e com a sua habitual simpatia:
“Porque sinto orgulho em ser Canadiano.” Brassard explicou que a sua vida como atleta
proporcionou-lhe a possibilidade de viajar intensivamente pelo mundo fora, destacando
que muitas vezes as pessoas lhe davam um tratamento diferente a partir do momento
da apresentação do passaporte Canadiano. “O Canadá inspira respeito – diz Jean-Luc
Brassard. As pessoas associam o Canadá, automaticamente, com conceitos de
“Liberdade” e “Tolerância”. Quando nos comparamos com outros países,
reconhecemos como somos privilegiados. O Canadá não é, claro, perfeito em todos os
aspectos (perfeição é algo que não existe neste mundo), mas é um dos melhores países
do mundo”.

Jean-Luc Brassard está ansioso pela mega-festa-familiar que vai ser uma realidade nas
Docas do Velho Porto de Montreal, a 1 de Julho. Com o seu habitual sorriso familiar,
ele adianta: “Vai ser um evento extraordinário e divertido, que vai espelhar os nossos
valores. Estão todos convidados: Crianças. Adolescentes (teenagers). Adultos e
Veteranos. E todos são convidados a participarem. Como um atleta, não gosto de ficar
do lado de fora – gosto de me envolver! No Dia do Canadá teremos mais de 200
actividades gratuitas, para as pessoas se envolverem. As luzes da ribalta vão-se iluminar
com o espectáculo de Grégory Charles e mais de 40 músicos e vocalistas, assim como
uma mistura-cultural que tanto simboliza a diversidade do Canadá. E depois, um
gigantesco espectáculo de pirotecnia”. Jean-Luc Brassard convida todos os Canadianos
e amantes do Canadá a participarem nestas comemorações. Ele vai estar presente
durante o dia inteiro e está ansioso por vos conhecer.

PRÉMIOS TALENTO 2006
Regulamento
1. O “Prémios Talento 2006” é instituído

pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros -
Secretaria de Estado das Comunidades
Portuguesas.

2. Pretende-se distinguir, com o referido
prémio, os portugueses ou luso-descen-
dentes, residentes no estrangeiro, que se
destacaram no exercício de actividades, ao
longo do ano, dentro das categorias mencio-
nadas no ponto 8.

3. Podem concorrer a este Prémio todos os
portugueses ou luso-descendentes resi-
dentes no estrangeiro.

4. As candidaturas poderão ser apresen-
tadas pelo próprio ou por outrem.

5. Dirigidas e enviadas ao Gabinete da
Secretaria de Estado das Comunidades
Portuguesas, Largo do Rilvas, 1399 - 030
Lisboa ou entregues nas embaixadas e con-
sulados portugueses que as dirigirão ao
GSECP.

6. Data limite de entrega das candidaturas:
dia 30 de Julho 2006

7. Documentos a enviar:
· Fotocópia do Bilhete de identidade ou

Passaporte. Curriculum Vitae. Relatório
detalhado e justificativo da candidatura,
devendo constar a categoria a que se candi-
data.

8. Categorias a que se poderão candidatar
os portugueses ou luso-descendentes resi-
dentes no estrangeiro:

Ciência: a atribuir ao investigador que se
tenha distinguido no exercício da sua activi-
dade em país estrangeiro. Artes: a atribuir a
autor que se tenha distinguido em país
estrangeiro com trabalhos no campo das
artes. Investigação: a atribuir a investigador
premiado no estrangeiro ou com trabalhos
relevantes publicados. Desporto: a atribuir a
desportista português pelo seu desempenho
directo ou a personalidade cujo trabalho tenha
contribuído para engrandecer nome da causa
desportiva portuguesa. Humanidades: a
atribuir à personalidade que tenha tido um

papel especial e de relevo na solidificação de
laços de solidariedade ou contribuído decisiva-
mente para a resolução de um importante e
reconhecido problema social. Juventude: a
atribuir a um jovem com menos de 30 anos,
que se tenha distinguido em actividade em
prol da juventude. Associativismo: a atribuir
à personalidade ou Associação que pela sua
acção tenha contribuído para criar, desenvol-
ver ou reforçar o movimento associativo nas
comunidades portuguesas. Empresarial: a
atribuir a empreendedor que se tenha distin-
guido na sua área de actividade. Comunica-
ção Social: a atribuir a jornalista que pelo seu
trabalho tenha dado especial relevo a Portu-
gal. Politica: a atribuir a quem se tenha distin-
guido no desempenho de cargos públicos
electivos. Profissões liberais: a atribuir à
personalidade que no exercício da sua profis-
são se tenha distinguido pelas contribuições
à integração da comunidade no país de acolhi-
mento. Divulgação da língua PT: a atribuir
a personalidade que se tenha distinguido no
ensino, na difusão ou incrementação da língua
portuguesa.

9. Na 1a fase do concurso será constituído
um júri de 3 pessoas, selectivo e especializado
em cada categoria, que seleccionará três
candidaturas finalistas em cada área.

10. Sempre que o júri considerar oportuno
deverão ser remetidas três cópias de cada
trabalho submetido a concurso.

11. Das deliberações do júri não haverá
recurso.

12. As decisões do júri serão tornadas
públicas até 30 de Setembro de 2006.

13. Os seleccionados virão a Portugal
acompanhados de uma pessoa designada
pelos mesmos.

14. Na 2a fase do concursõ será constituídó
um-júri Final que decidirá, de entre as
candidaturas seleccionadas pelo júri, qual a
premiada dentro de cada categoria.

15. O Prémio será atribuído em cerimónia
pública, com a projecção que se impõe, na Gala
dos Talentos, em data a designar com trans-
missão directa pela RTP canal I e seus canais
internacionais.
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Dra. Maria Helena Martins
Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.
Amor: Aceite o convite para um evento social. Poderá mudar
positivamente o rumo da sua vida afectiva.
Saúde: Cuide e proteja melhor os seus olhos.

Dinheiro: Esteja muito atento a qualquer proposta de negócio que lhe for
feita. Analise os pós e os contras.
Número da Sorte: 23 Números da Semana: 10, 1, 4, 7, 8, 9

Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa Inquietação,
agitação. Amor: Adopte uma postura de auto-avaliação e
valorize-se mais. Saúde : Poderá sentir-se deprimido e
preocupado, o que provocará alguma instabilidade no seu

organismo. Dinheiro: Procure ser mais dinâmico e não se abale com
problemas sem importância. Aja inteligentemente para resolvê-los.
Número da Sorte: 54 Números da Semana: 10, 2, 4, 5, 8, 7

Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa
Pessoa Útil, Maturidade.
Amor: Utilize a franqueza e o poder de argumentação para
reacender a chama da paixão que se encontra apagada.

Saúde: Use frequentemente um protector solar indicado para o seu tom
de pele.
Dinheiro: Alegre-se, pois poderá reaver uma quantia emprestada. Faça
com ela uma boa aplicação.
Número da Sorte: 76 Números da Semana: 23, 5, 6, 15, 14, 8

Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade.
Amor : Tente não reagir impulsivamente a um comentário
irreflectido do seu par. Dê tempo ao tempo e chame-o

serenamente à atenção.
Saúde: Meça diariamente a sua tensão arterial. Caso verifique alguma
irregularidade consulte o médico.
Dinheiro: Acompanhe a organização de um colega metódico e tome-a
como exemplo para melhorar a sua performance.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 3, 6, 8, 4, 12, 11

Carta da Semana:  O Sol, que significa Protecção e
Germinação.
Amor: Conquiste a pessoa que ama apenas com a verdade
e gestos de simplicidade. Vá em frente!
Saúde : Tenha em atenção as contra-indicações do ar

condicionado na sua saúde.
Dinheiro: Se trabalha directamente com negócios certifique-se se a
contabilidade respeita os procedimentos e exigências legais.
Número da Sorte: 19 Números da Semana: 12, 14, 15, 7, 8, 9

Carta da Semana: 3 de Paus, que significa Iniciativa.
Amor : Evidencie o seu poder de sedução e envolva
definitivamente a pessoa amada. Seja ousado e ternurento.
Saúde : Procure não abusar da sua resistência física. Defina

limites na prática de desporto.
Dinheiro: No seu emprego seja cooperante e solidário. Desvalorize
atitudes individualistas e exibicionistas.
Número da Sorte: 25 Números da Semana: 20, 8, 5, 45, 41, 33

Carta da Semana:  10 de Paus, que significa Sucessos
Temporários, Ilusão.  Amor: Saiba distinguir uma bela amizade
do amor. Sem querer pode afastar essa pessoa de si.
Saúde: Aproveite o bom tempo, distraia-se e usufrua dos
benefícios dos banhos de mar. Dinheiro: Dê especial atenção

ao seu orçamento semanal. A palavra de ordem é contenção.
Número da Sorte: 32 Números da Semana: 22, 33, 44, 4, 8, 5

Carta da Semana: 6 de Copas, que significa Nostalgia.
Amor : Os seus filhos sentem a sua falta. Surpreenda-os
organizando uma actividade lúdica em família. Saúde: Controle
melhor o peso. O excesso é prejudicial a vários níveis.

Dinheiro: Poderá constatar que é responsável por diversos assuntos
importantes dentro da sua empresa. Empenhe-se e mostre o que vale.
Número da Sorte: 42 Números da Semana: 2, 5, 8, 1, 11, 3

Carta da Semana: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio. Amor: O respeito e a tolerância são os melhores
ingredientes para sedimentar uma vida a dois. Conduza a sua
vida afectiva através destes valores. Saúde: O bom humor e

o optimismo marcarão a semana, não deixando quaisquer motivos de
preocupação neste âmbito. Dinheiro: Se tem um processo de partilhas
em andamento, este poderá ser resolvido brevemente.
Número da Sorte: 53 Números da Semana: 6, 9, 4, 10, 20, 30

Carta da Semana:  Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade.  Amor: Seja forte e não perca as esperanças,
pois o amor que o une à sua cara-metade triunfará. Saúde :
Probabilidades de ter dores musculares. Dinheiro:  Controle

as suas finanças porque poderão surgir gastos inesperados e inadiáveis.
Número da Sorte: 65 Números da Semana: 25, 14, 36, 8, 9, 11

Carta da Semana:  A Torre, que significa Convicções
Erradas, Colapso.  Amor: A sua felicidade depende das atitudes
que tomar. Nada acontece por acaso, arrisque
prudentemente.Saúde: Se fuma, faça uma radiografia ao tórax.

Os seus pulmões necessitam de vigilância. Dinheiro: Utilize os seus
conhecimentos para definir estratégias que revitalizem a sua vida profissional.
Número da Sorte: 16 Números da Semana: 11, 14, 44, 5, 8, 7

Carta da Semana:  Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas. Amor: Acredite nos sentimentos da
sua cara-metade e aproveitem as maravilhas que o amor pode
conceder. Saúde: Consulte um nutricionista e adopte um

regime alimentar recomendado segundo as necessidades do seu organismo.
Dinheiro: Se contraiu um empréstimo, durante esta semana poderá
receber uma notícia positiva.
Número da Sorte: 33 Números da Semana: 6, 9, 41, 40, 2, 23

Na Caçorbec, Dia dos Açores assinalado

Com a presença do prof. Dr. José Carlos Teixeira
Texto e fotos de António Vallacorba

A açorianidade esteve em grande
destaque na Casa dos Açores do Que-
beque, sexta-feira e sábado transactos,
por ocasião das celebrações do Dia da
Região Autónoma dos Açores.

Uma mui interessante e assaz eluci-
dativa palestra proferida pelo prof. Dr.
José Carlos Teixeira; teatro, folclore,

cantigas ao desafio e degustação de produtos açorianos,
preencheram da melhor maneira o primeiro desses dois dias
comemorativos do Dia dos Açores, perante uma vasta

audiência de sócios e amigos desta colectividade, entre os
quais, David Pereira, em representação do Consulado de
Portugal, e Francisco Salvador, conselheiro das Comunidades
Portuguesas, muita alegria e orgulho das nossas raízes
açóricas.

Sob os auspícios do Governo açoriano, as actividades festivas
encerraram no sábado, com um lauto jantar de confra-
ternização, privilegiando pratos típicos regionais,  e a que
assistiram o Dr. Carlos Oliveira, Cônsul Geral de Portugal em
Montreal; Francisco Salvador, atrás mencionado; Jacinta
Amâncio e Emanuel Linhares, respectivamente, directora da
Caixa de Economia dos Portugueses de Montreal e presidente
do respectivo Conselho de Administração - acompanhados na
mesa de honra por Damião Sousa, presidente da Caçorbec, e
consortes.

Ainda no ensejo deste acontecimento, Paula Ferreira,
secretária da Caçorbec, leu mensagens de, entre outros,
Carlos César, presidente dos Açores; Dra. Alzira Silva,
directora da Direcção Regional das Comunidades, de Lise
Thériault, ministra da Imigração do Quebeque, depois de
Damião Sousa ter proferido um discurso alusivo a este
acontecimento e ao elo de ligação que esta colectividade
constitui entre a nossa comunidade e os Açores.

Subordinada ao tema “Emigração Açoriana para as Cidades
de Montreal, Toronto e Vancouver – Um Balanço de Cinco

Décadas”, a palestra do Dr. Teixeira focou diversos aspectos
historico-vivenciais dos 50 anos da presença dos imigrantes
açorianos no Canadá, ao longo da qual, manifestou, ante a
fragilidade da língua portuguesa e cultura em geral, algumas
apreensões sobre o futuro das nossas comunidades.

O Dr. José C. Teixeira – registe-se é geógrafo e natural do
concelho da Ribeira Grande. Autor, também, de vários livros
sobre a Emigração, lecciona presentemente na Universidade
da Colômbia Britânica.

Foram, ainda, dias marcados por vistosas exposições de
rendas e louça da Lagoa, para além de outro artesanato e de
produtos regionais, elegantemente montadas por Jorge C. da
Silva, que terá igualmente colaborado na confecção de algumas
iguarias da gastronomia tradicional açoriana.

Outrossim, registo para o óptimo entretenimento pro-
porcionado, tendo no último dia como ponto alto a extra-
ordinária actuação da São, num serão animado também por
Jorge Pimentel e Sylvie Pimentel.

Relevo, igualmente, no primeiro dia, para a mini-comédia,
encenada por António Frutado, em que actuaram Esménia
Frutado, Andrea Frutado, Lúcia Medeiros e Isabel Silva.

Paralelamente, deram nas vistas a exibição do Rancho

Folclórico Ilhas de Encanto e a do grupo “Recordações”, da
Caçorbec, enquanto que José Agnelo e Manuel Fátima
protagonizaram as cantigas ao desafio, acompanhados por
Manuel Luis, à viola, e Dinarte Melo, à guitarra.

No próximo dia 26 do corrente, perfazem-se 26 anos que o
decreto regional no. 13/80 A, em 1980, instituiu o feriado do
Dia da Região Autónoma dos Açores, na segunda-feira do
Espírito Santo.

Porque é o mais popular dos dias de repouso e recreio em
toda a Região, entendeu-se por bem consagrá-lo como
“afirmação da identidade dos açorianos, da sua filosofia de vida
e da sua unidade regional – base e justificação da autonomia
política que lhes foi reconhecida e que orgulhosamente
exercitam”. Parabéns à Casa dos Açores do Quebeque.

34 anos ao serviço
Escola português do Atlântico

No dia 27 de Maio de 2006, a Escola Português do Atlântico
terminou mais um ano lectivo 2005/2006 com resultados
muito positivos para os alunos, para os professores, para os
pais dos alunos e em particular para os dirigentes e admi-
nistrador da escola que, apesar das dificuldades, souberam
manter a sua posição e levar a seu termo mais um ano escolar.
Não foi fácil; como se sabe, o Banco cortou completamente a

sua verba de ajuda à escola e as
dificuldades não foram corta-
das. Antes, pelo contrário, fo-
ram aumentadas!... Mas quan-
do há uma grande força de
vontade e o sentimento de u-
nião entre pais dos alunos, os
professores e a administração
da escola, que não se pouparam
a esforços para manter a escola
a funcionar neste 34º ano de
actividade, continuando a ca-
minho para o seu 35º de 2006/
2007 que sem dúvida vai ser
difícil.

Assim, depois de um longo
ano e algumas dificuldades e muitas canseiras, os alunos
finalistas “FINALMENTE FINDARAM” o seu curso e os não
finalistas vão continuar a estudar para atingir o seu objectivo.

Um jantar de gala, onde cerca de 350 pessoas se reuniram
para aplaudir e agradecer todo este ano de trabalho escolar.
Naturalmente, estão de parabéns os alunos, os pais, os
professores, todo o corpo docente e nomeadamente a Sra.

Directora D. Dolores Santos e claro, como não podia deixar de
ser o seu administrador, o Sr. Comendador Graciano Valente
e sua esposa que estavam muito orgulhosos e contentes nesta
noite de GALA EM FAMÍLIA.

Um grande jantar fora de série! muito bem organizado,
preparado e muito bem servido por uma equipa de jovens
sobre a direcção de um profissional da cozinha portuguesa, o
Sr. Costa, da churrasqueira PORTUGALIA.

Uma entrada farta de camarões e mexilhões e uma canjinha
para tranquilizar o apetite, enquanto se faziam as apresentações
e começavam as celebrações para dar início oficial à festa. Os
hinos, algumas palavras de apresentação e até um pézinho de
dança para animar.  Depois, o prato principal bem
confeccionado, apetitoso e abundante, porque isto não era uma
festa qualquer; a festa dos finalistas do 9º ano é uma festa que
fica sempre na memória dos alunos e dos pais, é como uma
porta que se fecha (a porta da escola da língua portuguesa) e
é uma porta que se abre para a vida da comunidade e do mundo
onde hoje se vive, porque quem souber, português sem dúvida
está muito mais preparado para vencer na vida global que hoje
se vive, onde o português é uma das línguas mais faladas no
mundo.

O Sr. Cônsul Geral de Portugal em Montreal fez o seu
discurso de encorajamento aos jovens finalistas e à
comunidade em geral para continuar a unir-se e avançar rumo
ao futuro. O Sr. Comendador Graciano Valente agradeceu
muito sentidamente a todos que contribuíram para o sucesso
deste ano lectivo que findou e pediu para que continuem a ter
confiança na ESCOLA PORTUGUÊS DO ATLÂNTICO para
servir o interesse dos jovens, da cultura e da língua portuguesa.

Redacção
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La frénésie de la Main

A feira da rua St-Laurent atrai sempre muitas
pessoas e este ano, porque coincidiu com o
Mundial,  tornou-se muito divertida. No
passado sábado, dia 17 de Junho, depois da

triunfante vitória de Portugal contra o Irão,
houve um pequeno desfile na rua St-Laurent
que se terminou no Parc de Portugal para
celebrar a Frénésie de la Main. A filarmónica
portuguesa de Montreal abrilhantou esta
celebração. A prestação da Filarmónica
Portugueasa foi notável. Tocaram várias
canções do repertório que animaram o
público composto de todas as nacionalidades.

E para divertir os de maior idade, alguns
membros da Filarmónica tocaram também no
Gogo Lounge, que se tinha transformado em
circo para a ocasião.

Foi um fim-de-semana bem animado pela
Filarmónica Portuguesa de Montreal.

Texto de Sandy Martins
e fotos de Sylvio Martins

Ilhas de vulcões em actividade constante e de sismos
frequentes, a devoção era o único refúgio do povo através do
culto ao Divino Espírito Santo. A religiosidade dos Açorianos
expressa-se nas suas festas, que mantêm a devoção e o
colorido do passado.

A preparação para as festas do Divino Espírito Santo de
Anjou, foi intensa, cheia de alegria e contou como não podia
deixar de ser, com a participação dos parentes e amigos.

Sábado à noite, na arena Mont St-Antoine, depois de se rezar
o terço em companhia do Monsenhor André Desroches, do
padre João Paulo, do Diácono António Ramos.  Seguiu-se a tão
esperada carne guisada e o serão inculcou um espectáculo de
variedades. O grupo folclórico “Estrelas do Atlântico de Laval”
dançou ao som da viola da terra, de guitarra e acordeão e, aos
instrumentos, juntaram-se as vozes dos cantores.

Sob aplausos, sorrisos e muitas fotografias, subiu ao palco a
jovem Kelly M. que veio entusiasmar-nos e alegrar-nos com
suas canções.

O espectáculo prosseguiu com Emanuel Araújo que se

Estendei vossas asas celestes,
sobre os povos de orbe cristão...

deslocou de Toronto para participar nestas festas. Emoção,
ritmo e paixão caracterizaram bem a presentação realizada por
este jovem nascido em Ponta Garça, S. Miguel. Seguiram-se
depois outros prestigiados artistas da nossa comunidade,
Jimmy Faria, Duarte Froias e Joe que cantaram a solo, duo e
trio sob o controle do competente José Carlos do DJ Xmen.

O excelente resultado do serão, foi a boa disposição e
vontade de união.

Domingo, sob um sol ardente, saiu do Centro Comunitário
do Espírito Santo de Anjou em direcção à igreja Notre Dame
d’Anjou, um lindíssimo e colorido cortejo onde as várias
associações e clubes da comunidade participaram. Bandeiras,
rainhas, mordomos, Domingas, convidados políticos,
Mordomo 2006, João e Maria Pimentel, assim como muitos
convidados e amigos fizeram parte do cortejo. Depois da missa
e das coroações, as quais foram orientadas pelo Monsenhor
André Desroches, dos padres José Maria Cardoso e João
Paulo e o diácono António Ramos, voltou-se à arena Mont St-
Antoine, onde houve as tradicionais sopas do Espírito Santo,
sopas que os açorianos sempre ofereceram durante as festas.

A tarde seguiu com Emanuel Araújo e as Filarmónicas do
Divino Espírito Santo de Laval e a Portuguesa de Montreal, que
tocaram em concomitante.

No fim do serão, prosseguiu-se o sorteio das Domingas para
o ano de 2007. 1- Rosa Almeida, 2- António Oliveira, 3- Joaquim
Martins, 4- Ashley Moniz, 5- José Carlos Correia Barbosa, 6-

Manuel de Jesus, 7- Jorge Pimentel. Os Mordomos para o ano
de 2007 são Humberto e Carmina Cabral.

O culto do Divino Espírito Santo remonta aos primeiros tem-
pos do povoamento das ilhas e tornaram-se as mais
tradicionais de todo o arquipélago. Quer seja pobre ou rico,
todos lhe dedicamos o melhor do nosso entusiasmo e da nossa
fé cristã.

Texte de Natércia Rodrigues e fotos de José Rodrigues
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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

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

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

514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

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

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

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

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

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

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

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

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

MÓVEIS
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

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

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

...

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

       514.946.1988

†

†

João Costa (da Bandola)
1928 - 2006

Faleceu em Montreal no dia 15 de Junho de 2006,
com 77 anos de idade, João Costa (da Bandola),
natural de Belém, Lisboa, Portugal, esposo de
Florinda Gomes.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos José (Lorna
Wells) e Tony (Lia Butera); seus netos Jenna, Royce
e John; suas irmãs Maria da Luz e Delfina; cunhados
(as), sobrinhos (as), assim como outros familiares
e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins
O funeral decorreu segunda-feira, 19 de Junho, na Igreja 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.

Maria Fernanda Franjão
Faleceu em Montreal no dia 17 de Junho de 2006,
com 68 anos de idade, Maria Fernanda Lopes
Franjão, natural de Belém, Lisboa, Portugal.
Deixa na dor seus filhos Carlos (Manon Bourget),
Verginia (Leonardo Raposo), seus netos Jason e
Leandra, sua irmã Cecilia, 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 da defunta realiza-se hoje, quarta-feira 21 de Junho, das 14h às
17h, e das 19h às 22h. O funeral terá lugar amanhã, 22 de Junho, pelas
10h00, na Igreja Santa Cruz, seguindo depois o corteje fúnebre em direcção
ao cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde irá 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.

2º Ano de Saudade
Leonel Machado

2 de Janeiro de 1939 – 4 de Julho de 2004

Esposa e filha, familiares e amigos recordam com profunda saudade o seu
ente querido. Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na
liturgia do 2º ano em sufrágio pela sua alma, que será celebrada na terça-
feira 4 de Julho, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz.

Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir
a este acto religioso.

Missa do 11º ano
Janete Couto Frias

21/03/1980 – 21/06/1995
Com profunda saudade, seus pais Manuel Frias e Maria Izénia Couto,
irmãos e restante família participam que será celebrada missa por sua

alma, no dia 21 de Junho, pelas 18h30, na igreja Santa Cruz,
agradecendo desde já quem possa participar nesta celebração

eucarística.

† Benjamin Soares
1946 - 2006

Faleceu em Montreal segunda-feira, dia 19 de Junho
de 2006, com 59 anos de idade, Benjamin Soares,
antigo empregado de Clermont e de Canadian Tire,
natural da Povoação, São Miguel, Açores, esposo
de Emerenciana Branco, natural da Ribeira Quente,
São Miguel, Açores.
 Deixa na dor sua esposa, seus filhos Luísa, Ernest
e Cynthia (José Barbosa); seus netos Malcolm,
Destiny, Malina e Brandyn; irmãos e irmãs, cunhados
(as), sobrinhos (as), assim como outros familiares
e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório do defunto realiza-se hoje, quarta-feira 21 de Junho, das 14h às
17h, e das 19h às 22h. O funeral terá lugar amanhã, 22 de Junho, pelas 10h00,
na Igreja St-Brandon, situada no 3542 Rosemont, Montreal, seguindo depois
o corteje fúnebre em direcção ao cemitério Notre-Dame-des-Neiges, onde
irá 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.

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
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e

para enquadramento de
portas de metal.

700 boul. Industrial
BLAINVILLE

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

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

(514) 820-5247

EMPREGOS

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

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

boul. St-Laurent.

Pessoal para trabalhar nos jardins.
Com ou sem experiência.

(514) 995-9745

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

ALUGA-SE

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

URGENTE
Procuramos duas (2)

pessoas para desossar
carnes.

(514) 718-3975

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

Contactar
Antonio Cabral,
contramestre:
(450) 963-3462 FÉRIAS NO ALGARVE?!

Aluga-se apartamento 3 1/2, todo
equipado, a 20 minutos da praia.
Situado em Albufeira, Algarve.

(514) 995-1444

Música

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

Telefonar para
(514) 365-5440 ou enviar CV

por fax: (514) 364-1764

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

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

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

Carlos
(514) 231-7583

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

Contactar Victor
 (514) 273-4218

Procuramos instaladores de antenas
com experiência.

Contactar (514) 363-4379

Procuramos carpinteiros com pelo
menos 3 anos de experiência.
“Ameublements de Magasins Gilbert”,
em Ville St-Laurent. Contactar
Annie : (514) 331-3250, #124

Xpressions Band procura
cantor dinâmico, pontual e
disponível imediatamente,

que cante Português,
Italiano e Inglês.

Telefonar para
(450) 433-6189

CURSO
Professora de Francês e Inglês dá
lições em vossas casas.

 (514) 282-0284

Pequenos
anúncios

284 - 1813

FÓRMULA 1
BRIDGESTONE comandita o dia das PORTAS ABERTAS
Bilhetes de ingresso GRATUITOS

Hélder Dias
                       
Mais uma vez, a prestigiosa marca de

pneus BRIDGESTONE, que ao longo
dos anos tem vindo a calcar várias equi-
pas na F1, comandita como habitual-
mente o tem feito, o DIA das PORTAS
ABERTAS, no circuito Gilles Villeneuve
em Montreal.

É verdadeiramente com muito prazer
que eu convido todos os amantes da

Fórmula 1 e fieis leitores do jornal A VOZ de PORTUGAL a
procurarem os bilhetes de ingresso ao circuito, comple-
tamente GRATUITOS para o evento, que terá lugar na próxima
quinta-feira dia 22 de Junho das 9 da manhã às 13 horas. Para
obter os seus bilhetes, caro leitor, dirija-se a qualquer
representante da BRIDGESTONE da região de Montreal, os
quais terão muito gosto em lhe oferecer o ingresso para uma
manhã bem diferente no Circuito GILLES VILLENEUVE na
ilha Notre-Dame. Poderá também obter bilhetes à entrada do
Circuito. O camião da BRIDGESTONE estará presente e
constituirá a primeira atracão à sua chegada ao local. Uma
réplica do FERRARI 2003 de Michael Schumacher estará
também presente, bem como os empregados da Bridgestone
Firestone da fábrica de Joliette os quais, nas suas duas tendas,
farão uma demonstração sobre a fabricação dos pneus.

O Jornal A VOZ de PORTUGAL, o primeiro e único jornal
em língua portuguesa no Canadá a cobrir a FÓRMULA 1, fará
como ao longo dos anos o tem feito, a cobertura total deste
GRANDE PRÉMIO do CANADÁ.

Resta-me desejar-lhe um bom GRANDE PRÉMIO  e…uma
semana cheia de actividades, pois elas certamente não faltarão.

Oração a Santo Expedito
Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes,
Socorrei-me nesta Hora de Aflição e Desespero, intercedei
por mim junto ao Nosso Senhor JESUS CRISTO! Vós que
sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo dos Aflitos,
Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que sois o
Santo das Causas Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me,
Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atendei ao meu
pedido. Ajudai-me a superar estas Horas Difíceis, protegei-
me de todos que possa me prejudicar, Protegei a Minha
Família, atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-
me a Paz e a Tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha
vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Muito
Obrigado, Meu Santo Expedito!                                  F.R.

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
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Desde o Mundial de 1966 que Portugal não atingia a
segunda fase da prova e não chegava, sequer, aos
oitavos-de-final. Pois, agora, nem é preciso esperar pelo
jogo com o México. Já lá estamos!

A festa dos jogadores portugueses, no final do jogo com o
Irão, comedida, mas muito sentida, serviu, acima de tudo, para
aliviar tensões e para retribuir aos cerca de vinte mil

portugueses que estiveram na Arena de Frankfurt o aplauso
e o apoio que sempre se fez ouvir durante o jogo. Scolari, bem
e mal amado, volta a estar, assim, na crista da onda do futebol
português. Para já, ninguém lhe tira o melhor resultado desde
os Magriços. Pode sempre dizer-se que o consegue com uma
geração de excepcionais jogadores, mas nestas coisas do
futebol os resultados é que são os verdadeiros juízes dos
técnicos e das equipas. Tudo o mais é conjectura, análise
subjectiva, direito à expressão crítica, que uns utilizam de forma
consciente e consistente e outros usam com a caneta espetada
no umbigo, como se fossem eles próprios os protagonistas

Já lá estamos!
principais do jogo que encanta multidões no Mundo inteiro.

A importância de ser primeiro no grupo
Agora que Portugal está

apurado para os oitavos-de-final
do Mundial, não nos levem a
mal dizer que queremos mais.
É bem possível, conhecendo-
se Scolari, que surjam algumas
variações para o jogo como
México, de forma a poupar
alguns titulares. Mas não deixa
de ser importante, para o fu-
turo, garantir o primeiro lugar
no grupo, bastando, para tanto,
um empate com o México.
Depois, é esperar que a lógica,
que nem sempre é amiga do

Fotos de Sylvio Martins
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futebol, funcione, que a Argentina seja primeira no seu grupo
e que, do mal o menos, possamos encontrar a Holanda na
discussão dos oitavos. Seja como for, e venha quem vier, a
chegada aos oitavos-de-final deve, a partir de agora, ser
encarada como um primeiro patamar para um sucesso que
continuará a depender, obviamente, da qualidade e da saúde
da equipa e, também, é bom não esquecer, de alguns detalhes
que se podem tornar decisivos. O que vale a pena dizer, neste

momento, é que faz todo o sentido acreditar nestes jogadores
e nesta selecção. A equipa foi mais consistente, a exibição
melhorou, há falhas detectáveis que podem ser emendadas,
mas as pedras fundamentais já estiveram uns furos acima e
mesmo as que não conseguiram manter alta qualidade durante
todo o tempo, acabaram por se tornar decisivas. E isso é razão
que basta para que Portugal sinta poder ter, ainda, o direito à
esperança num grande Mundial.
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Numa vitória de Portugal,
tudo é permitido

Texto de Maria Calisto

Mais uma vitória, para Portugal, e assim continuamos a
sonhar  a nossa Selecção campeã do Mundial. Não tivemos o
Europeu, mas ainda podemos ter o Mundial. Antigamente, os
homens eram doidos para ver os jogos da bola; era sempre um
encontro nos cafés para celebrar o Benfica, o Sporting e muito
mais. Agora, é sempre uma loucura quando chega o Mundial.

Um sentimento de orgulho entra
no coração de cada um de nós,
mesmo quando não compreende-
mos nada de bola. Foi assim que no
salão de cabeleireira Edite, na
Rachel, as senhoras que estavam a
ser penteadas não tiverem vergo-
nha de sair à rua para gritar a sua

alegria. Que sorte ninguém ter ficado com o cabelo mal cortado!
Ou pior... É sempre uma alegria ver a nossa comunidade
festejar na amizade, na paz e na alegria. Foi com muitos nervos
que, no salão da Edite, as senhoras escutavam o jogo através
de um rádio. Gritos quando Deco marcou o primeiro golo, e no
salão só se ouviam gritos de alegria. Pois, com este golo, a
vitória já era nossa, sabemos que os jogos piores estão
chegando, mas sonhar nunca fez mal.  As senhoras estão cada
vez mais interessadas nos jogos de bola e é muito gracioso de
ver que nestes momentos de felicidade, não importa termos
rolos na cabeça, somos portu-
gueses e temos uma grande
alegria de mostrar as nossas
raízes. Vamos celebrar até ao
fim, porque somos PORTUGUE-
SES de coração e de alma, verde
e vermelho são as cores da nossa
nação. É o verde e vermelho que
levamos sempre nos nossos corações. PARABÉNS a todos os
que participaram nesta manifestação de vitória e de alegria; e
claro, o nosso colega Sylvio está de parabéns por estar sempre
no bom lugar e no bom momento. À Edite e a essas senhoras,
obrigado, por deixarem o seu retrato ser publicado, para
mostrar a vossa alegria, mesmo com a tintura na cabeça....

VIVA Portugal e FORÇA

«Mundial começa agora» (Raúl)
Raúl, preterido pelo técnico Luis
Aragonés no «onze» titular, entrou na
segunda parte e marcou o golo que
deu início à reviravolta da Espanha
frente à Tunísia (3-1), resultado que
colocou os espanhóis nos oitavos-
de-final do Campeonato do Mundo
Candidato abdica de
Roberto Carlos
 Arturo Baldasano, candidato à
presidência do Real Madrid, anunciou
esta segunda-feira ser favorável à
saída do internacional brasileiro
Roberto Carlos, jogador que José
Mourinho pretende levar para o
Chelsea.
«Vitória vai dar-nos muita
confiança», diz seleccionador
 Oleg Blokhin, seleccionador da
Ucrânia, enaltece o facto de os
jogadores terem cumprido as suas
instruções diante da Arábia Saudita,
ao contrário do que sucedera no jogo
inaugural com a Espanha
Seleccionador da Suíça admite
grande penalidade sobre Adebayor
Kobi Khun reconhece que a selecção
do Togo acabou por ser prejudicada
pela equipa de arbitragem paraguaia,
liderada por Carlos Amarilla, ao não
ser apontada uma grande penalidade,
após falta sobre Adebayo
«O Togo veio para aprender» (Pfeiter)
 O seleccionador do Togo não ficou
satisfeito com a derrota sofrida frente
à Suíça (2-0) e consequente fim da
hipótese de continuarem no Mundial.
Ainda assim, Otto Pfeiter relembra
que está participação serviu para
ganharem experiência.
Defesa do Irão falha jogo ante Angola
O defesa Yahya Golmohammadi apresenta
uma lesão no ombro e não poderá ajudar
a selecção iraniana no decisivo jogo frente
a Angola, relativo ao Grupo D.
FIFA entra em acção
e Togo defronta
Suíça Perante a ameaça dos jogadores
do Togo de não entrarem em campo
para defrontar a Suíça , caso não
recebessem os prémios de partici-
pação no Mundial, a FIFA viu-se
obrigada a intervir, ameaçando a
federação daquele país africano com
pesadas sanções.

Scolari não muda a equipa toda
Scolari vai deixar de fora os cinco jogadores

que viram amarelo mas não deverá virar a
equipa do avesso, embora no treino aberto de
Gutersloh tenha ficado a ideia muito forte de
que o central Ricardo Costa vai ter uma
oportunidade no eixo da defesa, apesar de
nenhum dos centrais estar em perigo de
exclusão. O jogador do FC Porto foi sujeito a
trabalho específico com o próprio Felipão e
tudo aponta para que avance para o onze.

Passemos às substituições lógicas:
Nuno Valente/Caneira - A saída de Nuno

Valente deverá implicar a entrada de Caneira,
que passou meia época no Sporting a jogar
como lateral-esquerdo, por ter percebido que
era nessa posição que tinha verdadeiras
hipóteses de fazer parte dos planos de Scolari.
Costinha/Petit - A ausência do Ministro
implica uma substituição directa e previsível.
De raiz só existem estes dois jogadores para
a posição 1 do meio-campo.

Cristiano Ronaldo/Simão - Jogam ambos à
direita e à esquerda. É mais uma troca lógica,
mas poderá haver uma cambiante, caso
Scolari decida poupar Figo, o que não parece
muito lógico. Nesse caso, Simão seria o
substituto do capitão e Boa Morte alinharia na
esquerda. Outra razão para que Figo jogue é
não fazer sentido estarem os três capitães de
fora em simultâneo e tanto Costinha como
Pauleta têm amarelo.

Deco/Tiago - A escolha inicial do grupo
apresentaria Hugo Viana como principal
candidato ao lugar de Deco, mas no último
jogo foi Tiago quem entrou para o lugar do
Mágico. E jogou bem.

Nuno Gomes ou Postiga
Se nos quatro casos anteriores os raciocínios

parecem lógicos e as escolhas naturais, no que
diz respeito ao ponta-de-lança a situação é
diferente, porque têm sido dois os avançados
que têm estado no banco. O histórico desta
equipa apontaria Nuno Gomes como primeira
opção para substituir Pauleta sem mexidas

tácticas. Basta lembrar que no Euro’2004,
frente à Espanha, o açoriano não estava
disponível e o escolhido para jogar sozinho
entre os centrais foi Nuno Gomes, ao passo
que no jogo seguinte, com a Inglaterra,
quando decidiu manter Pauleta e meter um
segundo ponta-de-lança optou por Postiga
(que marcou). Nesta altura, porém, é difícil
apostarmos num deles. Apesar de já estar
apto, Nuno Gomes che-gou ao grupo saído de
uma lesão, enquanto Postiga se apresentou a
cem por cento. Estará em vantagem?

Ricardo Carvalho ou Fernando Meira

Dando como certa a entrada na equipa de
Ricardo Costa, há mais uma questão a
equacionar. Se o primeiro pensamento lógico
apontava para que o portista entrasse para
formar dupla com Ricardo Carvalho, até
porque já em tempos jogaram juntos e foi
Meira quem esteve mal diante do Irão, a
protecção montada pelos responsáveis em
torno do jogador do Estugarda pode significar
que Scolari não está disposto a deixá-lo de
fora. Ricardo Carvalho e Jorge Andrade  e
Ricardo  desfizeram-se em elogios a Meira. E
se for ele a alinhar ao lado de Ricardo Costa
frente ao México? Mesmo que pareça uma
hipótese menos lógica do que a utilização da
dupla de Ricardos, há que equacioná-la.

Ricardo, Miguel, Maniche e Figo deverão
ser os resistentes.
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Portugal está nos oitavos de final do Mundial de 2006, depois
de ter arrancado uma vitória justa, por duas bolas a zero, frente
à selecção do Irão.

A selecção portuguesa, bem poderia dizer que estava a jogar
praticamente em casa, porque apesar de estarem muitos
Iranianos no estádio de Frankfurt, os portugueses eram cerca
de 25 mil, que exibiam orgulhosamente bandeiras e tarjas de
apoio à selecção das quinas. Numa das faixas de apoio, podia-
se ler “Portugoool”, uma mensagem de apoio à capacidade
concretizadora da equipa portuguesa.

A verdade é que Portugal dominou de forma clara e evidente
toda a partida, tendo sido uma equipa coesa e coerente, que
desenvolveu várias situações para marcar, algo que no entanto

só viria a acontecer na se-
gunda parte da partida. E foi
precisamente aos 63 minutos,
que chega o golo da selecção
nacional. Numa jogada de
Figo pela esquerda, este dobra
para o meio e passa, atrasando,
para a entrada da grande área
do Irão, onde aparece Deco

que faz um golo de “encher o olho”.
Mas o Irão, que até aqui, tinha passado completamente

“despercebido”, começou a
mostrar alguma luta, sobre-
tudo quando aos 69 minutos,
Khatibi, descaído para o lado
esquerdo, recolheu um pas-
se vindo da sua defesa e
rematou cruzado para a ba-
liza de Ricardo, tendo a bola
passado a escassos centímetros do poste.

Mas como diz o ditado, “equipa que não marca, arrisca-se a
sofrer”… e passados poucos minutos, Golmohammadi
cometeria falta sobre Figo, na grande área Iraquiana e seria
assinalada grande penalidade, que Cristiano Ronaldo conver-
teria em golo.

A partir daí, a equipa portuguesa limitou-se a controlar o jogo,
porém antes do apito final, a equipa das Quinas ainda teve duas
oportunidades de golo. A primeira ao minuto 90+4, quando
Pauleta falhou na cara do guarda-redes, e ao minuto 90+5,
quando depois de um tiro de Petit, o guarda-redes do Irão fez
uma defesa incompleta e Cristiano Ronaldo até marcou, porém
estava em posição de fora-de-jogo.

Satisfação…mas (ainda assim) alguma cautela
Com esta vitória, por dois a zero, frente ao Irão, Portugal

conseguiu um feito histórico, visto que há 40 anos que a
selecção das quinas, não conseguia ultrapassar a fase inicial de
um Mundial. Luís Filipe Scolari estava visivelmente satisfeito
com a vitória portuguesa, porém mostrou alguma cautela com
as afirmações, dizendo que no Mundial existem selecções
muito fortes. “Há equipas muito melhores que nós, no que se
refere ao grupo, pois possuem soluções para todos os
momentos. Nós ao contrário temos algumas dificuldades,
temos de improvisar algumas vezes”, afirmou o seleccionar
nacional. Porém apesar de ter alguma prudência com as
palavras, deixou no ar a ideia que todos os sonhos são
plausíveis de se tornarem realidade, quando questionado
sobre o futuro da selecção portuguesa neste evento. “Vamos
até onde der, até onde nos deixarem, até onde tivermos
capacidade para chegar”, concluiu Luís Filipe Scolari.

Estreia triunfal
Deco estreou-se no Mundial, literalmente com o “pé direito”,

não só porque apontou o golo que iniciou a vitória portuguesa
frente ao Irão, assim como foi eleito pela FIFA, como o melhor
jogador em campo. Segundo, Rodrigo Kenton, membro do
Grupo de Estudos Técnicos da FIFA, o jogador da selecção
nacional foi escolhido como melhor jogador do jogo “porque
conduziu a equipa para a frente e ainda marcou um golo de
grande qualidade”, explicou Kenton.

Já, o detentor da camisola 20, da selecção portuguesa,
realçou a exibição da equipa, explicando que o mais importante
era a vitória e que o grupo acredita que é possível chegarem
longe neste Mundial. “O mais importante é quando (os golos)
ajudam a conquistar vitórias e, acima de tudo, a qualificação que
era o que precisávamos. (…) Acredito que as pessoas têm de
acreditar. Nós acreditamos e estamos a fazer por isso”,
declarou Deco.

Jogadores recebidos em delírio
No final do jogo, os adeptos portugueses ficaram à espera do

autocarro da selecção, para mostrar o seu apoio e para saudar
os jogadores portugueses pela passagem aos oitavos de final.
Assim que o autocarro abandonou o estádio de Frankfurt,
iniciou-se a verdadeira “histeria” e os jogadores ostentavam
sorrisos radiantes e satisfeitos, não só pelo resultado, mas
também pelo apoio de todos os portugueses.

O primeiro objectivo está então alcançado, resta agora
esperar pelos próximos jogos…

“Quase” tudo resolvido...
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