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APONTAMENTO

Acomodações razoáveis?

António Vallacorba
ão oprimais um estrangeiro; vós mesmos sabeis
o que é ser-se estrangeiro, porque fostes estrangeiros no Egipto.
Êxodo
Quem assistiu no dia 26 de Maio passado ao cortejo das coroas do Império do Pentecostes, da Missão Santa Cruz, ou leu a mensagem do padre José M.
Cardoso, no boletim das festas do S. Santo Cristo,
“As festas comunitárias e os “accomodements raisonnables”, não pôde ﬁcar indiferente ao reduzido
trajecto que ora nos andam a impor as autoridades
locais (?).
Em vez do habitual percurso até à Rua Villeneuve,
o desﬁle percorreu apenas o quarteirão da igreja, ou
seja, as ruas Rachel, St. Urbain, Duluth, Clark e Rachel.
O nosso comum amigo padre Cardoso, ao informarnos naquela sua mensagem que este ano as procissões
da Senhora de Fátima e do Espírito Santo não poderiam contar com os mesmos percursos, sugeriu que
“Os novos caminhos das festas comunitárias são os
caminhos que nos permitam continuar a celebrá-las
em boa harmonia com a vizinhança”.
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Os sonhos e os pesadelos

Augusto Machado
té onde chegará a ciência no próximo século?
Será capaz de dar respostas eﬁcazes ao efeito
de estufa ou à proliferação de lixos tóxicos e salvar
o Planeta? Estas eram perguntas que os cientistas já
faziam nos anos 90 e que até hoje ainda não encontraram respostas.
O pragmatismo britânico de John Maddox, editor da
revista “Nature”, levou-o uma vez a escrever que o
progresso cientíﬁco e tecnológico dos próximos anos
far-se-á, basicamente, em duas direcções: uma melhor
compreensão da vida à escala molecular e o despontar de uma nova electrónica, baseada em dispositivos
cada vez mais pequenos, mas, também, cada vez mais
rápidos e poderosos.
Nos anos 50 descobriu-se que os ácidos nucleicos
(nomeadamente o ADN) eram, simultaneamente, o
instrumento de programação das células e o veículo através do qual os seres vivos transmitiam as suas
características aos descendentes. Abriu-se então uma
porta para uma nova era. Agora, através da análise
molecular é possível saber-se quais as doenças que os
nossos antepassados possuíam. Por outro lado, a ciência trouxe-nos a manipulação ao nível embrionário,
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AGENDA COMUNITÁRIA
ARRAIAL DE SÃO JOÃO

A Missão Santa Cruz organiza, domingo 24 de Junho, Arraial
de São João. Após a Eucaristia das 12h, serviço de almoço.
às 13h. Às 18h, Rancho Folclórico Português de Montreal,
seguido pelo Rancho Folclórico Ilhas de Encanto, pelas 20h,
e Kelly M. às 21h. Marcha Popular do Clube Oriental às 22h.
Animação: conjunto Xpression. 514.844.1011.

CASCM

O Grupo da 3ª idade do CASCM organiza um bazar nos
dias 21 e 22 de Junho das 9 às 17h. As pessoas podem
oferecer artigos para este bazar até ao dia 20. Em caso de
chuva, a actividade terá lugar no interior.Venha e traga um(a)
amigo(a). A actividade promete! 514.842.8045.

FESTIVAL DA LAGOSTA

A Associação Portuguesa do Canadá organiza sexta-feira
dia 22 de Junho, pelas 19h o festival da lagosta. Para mais
informações e reservas contacte 514.844.2269.

REZA DO TERÇO

A partir do 25 de Junho de 2007 às 20h00 começa a Reza
do Terço em Ste-Thérese na Associação Portuguesa de SteThérese situada no 103-B Rua Turgeon. Tel.: 450.435.0301.

Acomodações razoáveis?
Por outro lado, e referindo-se à questão do som durante
os dias festivos, recorda que “o que é festivo para nós
pode ser ruído para os outros, sobretudo quando se têm
crianças em casa e os altifalantes estão abertos de manhã
à noite, durante dias seguidos”(?).
Portanto, quer isso dizer que terá havido queixas da parte dos vizinhos?
Longe de querer vir aqui para fazer uma crítica aos vários considerandos daquele responsável da nossa Missão,
pretendo, isso sim, realçar a dualidade de critérios em
algum do comportamento social da sociedade acolhedora
e que quer controlar o nosso próprio espaço e aquilo que
somos, invocando para tal as supramencionadas “acomodações razoáveis”.
Começo por lembrar, que em anos atrás as nossas procissões e cortejos iam até ao Blvd. St. Joseph. Depois,
impuseram-nos como limite a Rua Villeneuve. Agora...é
o que se vê, pelo menos nas restrições à procissão da Senhora de Fátima e ao cortejo do Divino Espírito Santo.

GRANDE NOITE DE S. JOÃO

O Sport Montreal e Benﬁca organiza a grande noite de São
João no sábado dia 23 de Junho pelas 18h00 no parque da
escola Lambert-Close. Esta noite será abrilhantada pelo grupo Estrelas da Noite e com vários grupos folclóricos. Para
mais informações:514.273.4389

EFEMÉRIDES - 20 DE JUNHO
1729. Decreto que autoriza o Senado da Câmara de Lisboa
a regular os géneros, sobre os quais se lançariam impostos, para a construção do Aqueduto das Águas Livres.
1789. Criação de uma aula de Anatomia no Hospital de
Chaves, a que se seguiram outras em Elvas e no Porto.
1791. Luís XVI e a família real francesa saem de Paris,
tentando abandonar a França. Serão detidos em Varennes.

BEBÉ DO ANO 2006 E 2007
LUCA E GAËL DE MONTIGNY
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Mãe: Tania Faria
Pai: Pierre de Montigny
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Por este andar, e se formos muito “cómodos”, vamos
mesmo acabar qualquer dia destes por ﬁcar encurralados
no espaço exíguo do parque de divertimentos da nossa
igreja!
Agora pergunto, o que é que há de inaceitável nas nossas
procissões e cortejos que possa parecer de ofensivo aos
olhos das novas gerações, ou de modo a incomodá-las
por terem de esperar uns 15 minutos na Avenida MountRoyal até que os referidos desﬁles acabem de passar?
“Mas temos uma senhora portuguesa na Câmara...”,
disse-me, a propósito, um amigo com o qual comentava
esta última afronta ...Retorqui-lhe que a conselheira em
questão não deverá estar sensibilizada para estas questões religiosas do povo. Depois, não seria politicamente
correcto da parte dela por-se do nosso lado. O que estamos a assistir, é a inversão dos valores cristãos tradicionais que sempre caracterizaram a sociedade quebequense
de há umas dezenas de anos atrás e para a qual as nossas
manifestações e a nossa fé eram como que uma reaﬁrmação daqueles mesmos valores.
Hoje, as pessoas sentem-se ameaçadas
com a maneira de ser e de estar dos imigrantes. Têm vindo a “desacomodar-se”
com as meninas muçulmanas desportistas
que teimam em usar lenços nas cabeças,
não obstante estarem aqueles encobertos
por capacetes; incomoda-os a nossa religiosidade e as nossas manifestações públicas, o nosso barulho, etc.
Daí terem, pois, cunhado a expressão
“accomodements raisonables”. E quase
que exigem que a gente se acomode, por
exemplo, com as suas paradas, debochadas, dos maricas, sem quaisquer problemas
restritivos e até com a participação das autoridades.
No sábado, 9 do corrente, e tal como este
jornal noticiou, várias dezenas de ciclistas
nus, de ambos os sexos e em protesto por
questões ambientais, circularam livremente
com os seus berliques e berloques de fora
à volta do Parque Laurier sem objecção da
Polícia. Mais tarde, uma jornalista do canal
29, comentando o facto, disse, quase em
jeito de aprovação, que, de resto “não tinha
havido actos sexuais”
Era o que faltava!
Quanto ao barulho, não sei onde estavam
os pais daquelas crianças a que se refere
o padre José Maria, quando ali mesmo no
Parque das Américas os altifalantes do Festival Fringe ressoaram até às três da manhã
no ﬁm-de-semana de 9 e 10 do corrente.
Finalmente, alguns de nós são cidadãos
de direito nesta província há muito mais
tempo do que a maioria daqueles que nasceram muito depois e que agora andam a
comportar-se como os “vigilantes” duma
sociedade cada vez mais permissiva, intolerante e racista.
Como soa dizer, quem não se sente não é
ﬁlho de boa gente.
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DENÚNCIA FEITA NO PORTAL DO CIDADÃO CHEGA À EMPRESA EM CAUSA

Trabalhadora diz-se
traída pelo Governo

Estado “pela falta de respeito e violação dos direitos dos utilizadores do
portal”, e a empresa, para
que lhe seja ressarcido “o
montante descontado, sob
a forma de chantagem e
coação”.
“É o Estado que tem o dever de preservar os direitos,
liberdades e garantias dos
portugueses. E é através
de um portal do Governo
que essa violação se faz?”,
questiona indignada.

Médicos contra
discriminação
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associação “Médicos pela Escolha” defendeu no Dia
Mundial do Dador de Sangue, o ﬁm da discriminação de dadores homossexuais masculinos, bem como a
aplicação de normas europeias. “Não faz sentido impedir
os homossexuais de dar sangue. É a ideia, completamente ultrapassada, da existência de grupos de risco”, disse
Henrique Barros, coordenador nacional de Luta Contra a
Sida. De acordo com a associação “Médicos pela Escolha”, esta “discriminação não garante uma melhor qualidade dos produtos armazenados nos bancos de sangue”.
Em causa está a pergunta feita aos dadores masculinos:
“Tem práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo?”.

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

Juin

www.tv.viaoceanica.com.

cesso de dissolução. “Trabalhei 22 anos na empresa.
Era chefe dos serviços administrativos”, diz Alice,
agora desempregada. Além
do corte na indemnização,
fala dos danos causados
pela “traição” do Estado,
que há meses pediu aos
funcionários públicos que
denunciassem situações
fraudulentas e que “agora
prejudica quem exerce o
seu direito de cidadania”.
Por isso, vai processar o

date / modif.

lice desabafou no espaço dedicado ao cino portal do Goverdadão
INCÊNDIOS
na
internet. Denunciou
no
A GNR anunciou a detenção
de um homem de 38 anos a hipótese de a sua empresuspeito de atear vários focos sa ter uma dívida ao ﬁsco.
de incêndio em Santa Marta O espaço, em que o Execude Penaguião, distrito de Vila
tivo promete responder às
Real. O homem foi detido na
dúvidas
dos portugueses,
reserva pela GNR que, ao
aperceber-se dos vários fo- tem explícitas regras de
cos de incêndio, abordou o conﬁdencialidade.
indivíduo.
A ex-funcionária explica
que
escrevia como cidadã.
BOMBEIRO
O funeral do bombeiro de E queria saber se era ou
Cinfães que tinha caído ao não verdade que às Fábririo Douro há dez dias e foi en- cas Mendes Godinho, parcontrado na manhã em Porto
ticipadas em 75 por cento
Antigo realizou-se sexta-feira,
na Igreja Matriz para o cemi- pela Parpública, tinha sido
perdoada uma dívida ﬁstério local.
cal.
MARINHA
“Quando faço a pergunta
Um sargento da Marinha
no
portal do Governo, é na
começou a cumprir uma
pena de cinco dias por ter qualidade de contribuinte”,
participado num protesto, em ressalva.
Novembro de 2006, mas a
O portal permite colocar
Associação Nacional de Sar- dúvidas, que são reencamigentos (ANS) interpôs uma
providência cautelar pela sua nhadas para os ministérios.
Daí, os e-mails são reenlibertação.
viados para as secretarias
MAIS DE
de Estado. “Estava à espe27 MIL INTOXICAÇÕES
ra que o percurso do meu
No ano passado, o Centro
de Informação Anti-Vene- e-mail fosse parar na Dinos (CIAV) recebeu 27 620 recção-Geral de Contribuichamadas por risco de intoxi- ções e Impostos. Aceitava
cações – uma média de 73 duas respostas: que iriam
queixas por dia.
investigar ou que estava
tudo regularizado”.
SANJOANINAS 2007
O que Alice não esperaAs Sanjoaninas 2007 terão iníé que “as mensagens
va
cio esta sexta-feira, dia 22 de
fossem
parar às mãos da
Junho, em Angra do Heroísmo, Terceira, Açores. É possí- administradora” das Fábri08/06/07 09:33 Page
vel ver, TQQ_07101_10x5_Portu.qxd
em directo, momentos cas Mendes
Godinho, em
das Sanjoaninas, pela internet. Tomar, na altura em pro-
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iniciado com a fecundação artiﬁcial (vulgo bebé-proveta), levantando problemas éticos cada vez mais complicados. No campo da electrónica, as possibilidades de
avanço têm sido múltiplas. A supercondutividade a temperaturas cada vez menos baixas deu origem a comboios
magnéticos ﬂutuando sobre os carris. A miniaturização
dos componentes electrónicos não pára de progredir. Ironicamente, com estes avanços tecnológicos, segundo os
naturalistas, já começam a surgir indícios de que a exposição aos campos electromagnéticos de baixa frequência
podem ser altamente nocivos para a saúde humana.
Caminha-se para a inteligência artiﬁcial? Os cientistas
dividem-se. Uns acham que o cérebro humano é apenas
um computador biológico de alta eﬁcácia, enquanto outros, como Roger Penrose, defendem que os processos do
raciocínio humano não são copiáveis pelas máquinas, entre outras coisas porque o funcionamento dos neurónios
obedeceria a leis físicas particulares.
Todavia, as tecnologias modernas da informação, levantam também inquietações de ordem prática.A informática simpliﬁca a vida quotidiana mas possibilita, ao mesmo
tempo, um controlo muito maior do Estado (ou até do vizinho ao lado) sobre o indivíduo, ameaçando a sua privacidade e os seus direitos cívicos. O enorme impacto que
a ciência tem tido nas últimas décadas, e que certamente
vai crescer nas próximas, torna indispensável um diálogo sério e permanente entre os homens de ciência e o
grande público. A informática cresceu desmesuradamente durante os últimos anos, invadindo o local de trabalho
e a casa. Tornou-se omnipresente: nas telecomunicações,
nos serviços públicos, na banca, no consultório do médico, nos circuitos electrónicos por onde viajamos. Passámos a depender dela para as tarefas mais simples. Mas
será que compreendemos verdadeiramente esta tecnologia? Até que ponto podemos ou devemos conﬁar nela?

dossier : TQQ-07101D client : Tourisme Qc

A

Os sonhos e os pesadelos

description : Bandeau

ALTERAÇÕES DE
CLIMA NO ALGARVE
O Centro de Ciência Viva,
no Algarve, recebe a conferência “Alterações Climáticas
- Cenários para o Algarve”,
sobre as alterações do clima
e os cenários que podem
ocorrer e afectar a região.

3

4

A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 20 de Junho de 2007

Qual será o melhor... Plattsburgh ou Montreal?

D

esde segunda-feira, dia 18 de Junho, o aeroporto
Montreal-Trudeau deve enfrentar a concorrência
americana com a abertura do primeiro aeroporto bilingue
Inglês-Francês, situado em Plattsburgh, a uma hora de
Montreal.
Os voos comerciais comecerão no mês de Julho. Sobre
o seu site web, o Aeroporto internacional de Plattsburgh
apresenta-se como o “aeroporto americano de Montreal”. Plattsburgh deﬁne-se com “o subúrbio americano de
Montreal”.
Os gestores do aeroporto desejam convencer os turistas
e viajantes quebequenses que partirão para os Estados
Unidos e as Caraíbas, de tomar o avião a partir de Plattsburgh.
O aeroporto aﬁxa-se como um aeroporto bilingue, que
tem instalações de alta tecnologia e que oferece um estacionamento gratuito.
O jornal web Flash Floride indica que os bilhetes são
muito menos dispendiosos que a partir do aeroporto
Montreal-Trudeau, e que o viajante poupa sobre as taxas.
Por exemplo, anunciam que um bilhete Plattsburgh-Orlando custará apenas 198$ em comparação com Montreal-Orlando que custa 351$ além das taxas.
O jornal indica claramente a sua preferência: “O aero-

porto de Montreal vai comer os dentes-de-leão pelas raízes e será bem feito.
A força de sempre levar preços exorbitantes e taxar os
cidadãos, estes encontram outras soluções”.
O aeroporto foi asseado sobre uma antiga base militar
desafectada, com uma pista de 4000 metros.

“LEI ANASTASIA”

Quebeque restringe
o porte de armas

O

ministro da Segurança Pública do Quebeque apresentou sexta-feira, dia 15 de Junho, um projecto de
lei que enquadrará o uso de armas de fogo na província.
O projecto, que se chamará informalmente “Lei Anastasia”, proibirá a posse de qualquer arma a fogo sobre
os terrenos e estabelecimentos de ensino, bem como nos
transportes públicos ou escolares.
O projecto de lei obriga os empregados dos estabelecimentos de ensino e os responsáveis dos clubes de tiro
a assinalar às autoridades policiais qualquer comportamento de um indivíduo susceptível de comprometer a
segurança de alguém.
Os proﬁssionais, como os psicólogos, também serão
autorizados a assinalar comportamentos inquietantes,
apesar da obrigação de conﬁdencialidade que devem normalmente respeitar.
O projecto de lei 9 foi baptizado simbolicamente em
nome de Anastasia de Sousa, a jovem estudante de 18
anos morta durante o tiroteio do Colégio Dawson, em
2006.

Enterrem-se os mortos
e cuide-se dos vivos!
A redacção

oi com esta expressão que o Marquês de Pombal, em
F
1755, após o terrível terramoto que destruiu, principalmente, a baixa lisboeta, determinou as normas a seguir,

a ﬁm de respeitar quantos pereceram no sismo e do mesmo modo, as famílias que o drama enlutou. Nesta época,
sem caixas refrigeradas, o perigo de epidemia era risco
ajuntado aos problemas causados pelo tremor de terra.
Hoje, apesar de existirem câmaras frigoríﬁcas onde são
depositados os corpos à espera de sepulturas, a greve
que há dois meses perturba o meio funerário, em especial no maior cemitério de Montreal, está a causar um
tremendo mau estar e imensos contratempos às famílias
dos mais de 150 falecidos, cujos corpos, esperam nos já
superlotados frigoríﬁcos, poderem encontrar a paz que
merecem e a que têm direito. Tudo o que a terra dá, à
terra deve voltar. Parece-nos porém, ser chegado o tempo de interrogarmo-nos sobre a pertinência, ou melhor,
o direito dos coveiros, tal como certas outras ocupações
de primeira necessidade, poderem recorrer a greves
para tentarem obter consenso nas suas reivindicações
salariais. Isto porque para além da perplexidade, incompreensão e revolta dos familiares, já traumatizados pelo
desaparecimento de um dos seus, ainda têm de compor
com o bem-querer ou desinteresse daqueles cuja missão
é a de dar aos mortos o seu último refúgio. Em paz e
tranquilidade.
Nunca a frase “Repousa em Paz” terá tido mais acuidade. Mais intensidade.
O aspecto de abandono que impera no cemitério, tem
forçado muitos familiares a ocuparem-se do arranjo das
campas, chegando ao ponto de transportarem até estas,
máquinas e utensílios de jardinagem, a ﬁm de darem
um aspecto mais cuidado às sepulturas. Portugueses e
italianos têm-se distinguido nas últimas semanas nesta
actividade. Mesmo se é desagradável ver-se o estado
lastimoso, de mato grosso, em que se encontram a grande maioria das campas e arruamentos, a pior situação
é sem dúvida o “armazenamento” dos corpos, já esverdeados pela acção do tempo que inevitavelmente se faz
sentir, que aguardam a solução de um conﬂito que não
deveria existir. Por simples questão de lógica, de bom
senso e, fundamentalmente de respeito. Pelos mortos e
pelos vivos, que vivem e sentem a morbidez da situação.
O espantoso, é que tratando-se também duma questão
de higiene pública, para além das outras razões citadas,
o Governo do Québec não tenha até à data achado imprescindível o uso duma lei especial, que obrigue o regresso imediato dos trabalhadores do cemitério e os coveiros a procederem com urgência aos enterramentos.
Uma só palavra parece apropriada: inadmissível. Porque
com o incompreensível já estamos habituados a conviver
há certo tempo. Nada poderá condicionar uma acção do
Governo. Este existe para governar. Para decidir. Para
agir.E é disso que se espera. Já lá vão dois meses.

PROGRAMAÇÃO DESTA SEMANA
*Horário sujeito a modiﬁcações ** Hora de Montreal
QUARTA-FEIRA 20-06
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Bom dia Portugal
Magazine Timor contacto
Entre nós
Praça da alegria
Jornal da tarde
Os ricos também choram
Diário da europa
Portugal no coração
Notícias rtp madeira
A hora de baco
Portugal em directo
Olhos de água
Telejornal
Em reportagem
Prós e contras
Jornal das 24 horas
Olhos de água
Telejornal Madeira
Telejornal Açores
Trio d´ataque
Grande reportagem-sic
Um contra todos
Contas em dia
Repórter áfrica
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01:30
04:00
04:30
05:00
08:00
09:00
09:45
10:00
10:15
12:15
12:30
13:00
14:00
15:00
16:00
16:45
17:15
18:45
19:15
20:00
20:45
21:15
21:45
22:30
23:00
23:15
23:45
00:45
01:00

Bom dia Portugal
Europa contacto
Entre nós
Praça da alegria
Jornal da tarde
Os ricos também choram
Diário da europa
Pica
Portugal no coração
Notícias rtp madeira
Europa contacto
Portugal em directo
Olhos de água
Telejornal
Grande entrevista
Centro de saúde
Hóquei em patins
A minha cidade hoje...
Jornal das 24 horas
Olhos de água
Telejornal Madeira
Telejornal Açores
Programa da maria
Entre pratos
Cuidado com a língua
O mundo em memória
Um contra todos
contas em dia
repórter áfrica

SEXTA-FEIRA 22-06

01:30
04:00
04:30
05:00
08:00
09:00
09:45
10:00
12:00
12:15
12:30
13:00
13:15
14:00
15:00
16:00
16:45
17:00
17:30
19:00
20:00
20:45
21:45
22:15
23:15
23:45
00:45
01:00

Bom dia portugal
Magazine Brasil contacto
Entre nós
Praça da alegria
Jornal da tarde
Os ricos também choram
Diário da europa
Portugal no coração
Grande entrevista
Notícias rtp madeira
Kulto
Portugal em directo
Iniciativa
Olhos de água
Telejornal
Programa da maria
Palco
Magazine Brasil contacto
Sanjoaninas 2007
Cortejo de abertura
Jornal das 24 horas
Olhos de água
Telejornal Madeira /Açores
À mesa com o capote
Conta-me como foi
Olhar o mundo
Um contra todos
Contas em dia
Repórter áfrica

SÁBADO 23-06

01:30
02:00
02:15
02:30
02:45
03:45
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:45
08:00
09:15
10:45
11:15
11:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:15
18:00
21:15
21:45
22:45
00:45

O país em memória
70x7
Maravilhosa expedição
A bruxa e o et
circo alegria
2010
África do sul contacto
África 7 dias
Gostos e sabores
Latitudes
Viva a ciência
História de um sonho
Cuidado com a língua
Jornal da tarde
Factor m
A minha cidade hoje...
notícias rtp madeira
atlântida/madeira
África do sul contacto
Falamos português
Rtpi notícias
A alma e a gente
Telejornal
Xavier-cinema português
Noite de São João
A alma e a gente
Telejornal Madeira/Açores
Especial sanjoaninas 2007
grande entrevista

DOMINGO 24-06

01:30
02:00
02:30
02:45
04:00
04:30
05:00
06:00
06:30
07:00
08:00
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
12:30
13:30
14:15
14:30
15:00
16:00
17:30
19:30
20:00
20:30
21:30
23:00
23:30

O país em memória
Da terra ao mar
A bruxa e o et
Consigo
Concelhos de portugal
3810 ua
Eucaristia dominical
A alma e a gente
Kulto
O espírito de angra
Jornal da tarde
Eurodeputados
Falamos português
Conversas ao domingo
Sentido do gosto
Destinos.pt
Só visto!
Festas e romarias de pt
Notícias rtp madeira
Entre pratos
Telejornal
As escolhas de Marcelo
Dança comigo
Jornal das 24 horas
contra
telejornal madeira/açores
Tony Carreira no pavilhão
A hora de baco
só visto!

SEGUNDA-FEIRA 25-06

00:30
01:00
01:30
04:00
04:30
05:00
08:00
09:15
09:45
10:00
12:15
12:30
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30
17:30
18:30
19:30
20:00
20:45
21:15
21:45
23:45
00:45
01:00

Mudar de vida
Notícias da semana
Bom dia Portugal
Magazine EUA contacto
Entre nós
Praça da alegria
Jornal da tarde
Os ricos também choram
Diário da europa
Portugal no coração
Notícias rtp madeira
Concelhos de Portugal
Paredes de Coura I
Portugal em directo
Olhos de água
Telejornal
Notas soltas
Conta-me como foi
Programa a designar
Magazine EUA contacto
Jornal das 24 horas
Olhos de água
Telejornal Madeira
Telejornal Açores
Prós e contras
Um contra todos
Contas em dia
Repórter África

TERÇA-FEIRA 26-06

01:30
04:00
04:30
05:00
08:00
09:00
09:45
10:00
12:15
12:30
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30
16:45
17:30
17:30
19:00
20:00
20:45
21:45
22:15
23:15
23:45
00:45
01:00

Bom dia Portugal
Canadá contacto
Entre nós
Praça da alegria
Jornal da tarde
Os ricos também choram
Diário da europa
Portugal no coração
Notícias rtp madeira
Gostos e sabores
Ricardo Teixeira Coelho
Portugal em directo
Olhos de água
telejornal
A alma e a gente
Cuidado com a língua
Programa a designar
Trio d´ataque
Canadá contacto
Jornal das 24 horas
Olhos de água
Telejornal Madeira/Açores
A minha cidade hoje...
Lisboa - novembro 1755
Gostos e sabores
Jacinta
Um contra todos
Contas em dia
Repórter áfrica
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DIA DOS AÇORES, NA CAÇORBEC

Assinalado com a presença da Dra. Fátima Dias
Centro Maria Helena - Av. Praia da Vitória, nº43 1º
1000-246 Lisboa - Tel.: 21 318 25 90 - Fax: 21 318 25 97
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)
Carta Dominante: A Papisa, que signiﬁca Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: As suas obrigações proﬁssionais podem não lhe permitir estar
tanto tempo com a pessoa amada como, por isso,
aproveite de uma forma especial todos os momentos a dois. Saúde: Procure ter uma alimentação equilibrada.
Dinheiro: Poderão surgir novas perspectivas nesta fase, mas
não se deixe levar pelos impulsos. Número da Sorte: 2
TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)
Carta Dominante: O 9 de Paus, que signiﬁca
Força na Adversidade. Amor: Seja mais carinhoso com o seu parceiro. Saúde: Opte por refeições ligeiras. Dinheiro: Poderá realizar investimentos a título individual. Número da Sorte: 31
GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)
Carta Dominante: A Morte, que signiﬁca Renovação. Amor: Poderá ter de enfrentar uma forte
discussão com alguém da sua família. Saúde: O
cansaço poderá invadi-lo, tente relaxar. Dinheiro:
A sua conta bancária anda um pouco em baixo,
seja prudente nos gastos. Número da Sorte: 13
CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)
Carta Dominante: O Cavaleiro de Paus, que signiﬁca Viagem longa, Partida Inesperada. Amor: A sua
vida afectiva poderá ganhar um novo rumo. Saúde:
Cuide melhor da sua pele, está a necessitar de uma
limpeza facial. Dinheiro: Sentir-se-á preparado para
realizar os projectos a que se propõe. Número da Sorte: 34
LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)
Carta Dominante: O 3 de Paus, que signiﬁca Iniciativa. Amor: O seu cansaço pode prejudicar a sua
relação amorosa. Saúde: Procure não andar tão atarefado. Dinheiro: Poderá ter problemas com a sua
entidade patronal. Seja audaz. Número da Sorte: 25
VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)
Carta Dominante: 4 de Copas, que signiﬁca Desgosto. Amor: Uma pessoa próxima de si poderá
mostrar uma faceta menos agradável. Saúde:
Poderá sentir dores musculares. Dinheiro: Seja justo numa decisão que poderá ter que tomar. Número da Sorte: 40
BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)
Carta Dominante: 10 de Espadas, que signiﬁca Dor, Depressão, Escuridão. Amor: Tente
pensar um pouco na sua relação, e reﬂicta bem
se esta o faz feliz. Saúde: O stress e o excesso
de trabalho poderão trazer-lhe alguns problemas de saúde. Dinheiro: Poderá haver um crescimento
inesperado do seu poder material. Número da Sorte: 60
ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)
Carta Dominante: O 9 de Ouros, que signiﬁca
Prudência. Amor: Modere o seu mau humor e
rejeite pensamentos pessimistas e derrotistas.
Saúde: Liberte-se da pressão do dia-a-dia
através da boa disposição. Dinheiro: Apesar
das divergências de opiniões no seu ambiente de trabalho,
não desista dos seus objectivos. Número da Sorte: 73
SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)
Carta Dominante: 6 de Espadas, que signiﬁca
Viagem Inesperada. Amor: Um convite inesperado alegrará o seu dia. Saúde: Mantenha o
optimismo e procure manter a sua energia habitual. Dinheiro: Investigue as oportunidades
de emprego em empresas recentes. Número da Sorte: 56
CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)
Carta Dominante: Ás de Copas, que signiﬁca
Principio do Amor, Grande Alegria. Amor: O
convívio com a pessoa amada estará favorecido nesta fase. Aproveite estes momentos e
esqueça todos os seus receios. Mantenha-se
alegre e receptivo. Saúde: Fase estável, mas esteja sempre alerta. Dinheiro: Os seus problemas poderão ser resolvidos, embora com lentidão. Número da Sorte: 37
AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)
Carta Dominante: A Força, que signiﬁca Força, Domínio.
Amor: Procure não esconder segredos ao seu
melhor amigo. Saúde: Evite adoptar posturas
incorrectas. Dinheiro: É possível que não consiga cumprir um pagamento. Número da Sorte: 11
PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)
Carta Dominante: O Julgamento, que signiﬁca
Novo Ciclo de Vida. Amor: Sentirá necessidade de conhecer pessoas diferentes. Saúde:
Probabilidade de ocorrência de pequenos acidentes domésticos. Dinheiro: Altura de fazer
contenção de despesas. Número da Sorte: 20

A

s celebrações do Dia dos Açores tiveram este ano
uma das suas mais brilhantes edições na Casa dos
Açores do Quebeque (Caçorbec), graças à presença da
Dra. Fátima Sequeira Dias – e não só -, que para tal nos
veio falar da “Vitória da Autonomia”.
“Somos cidadãos do mundo, e o mundo entra nas nossas
portas”, aﬁrmou aquela professora catedrática da Universidade dos Açores durante a sua intervenção, para depois
se questionar “Até que ponto é que a União Europeia vai
pagar o fogo de artifício e as nossas festas”. “Estamos a
viver bem, mas se nos tirarem as regalias que usufruímos
presentemente, vai ser perigoso”, concluiu.
O acontecimento, que teve início na sexta-feira passa-

da, contou com apoios do Governo Regional dos Açores,
através da Direcção Regional das Comunidades, indo
a encerrar no dia seguinte, sábado, com um exuberante
jantar à base de pratos regionais e homenagem à artista
São, que, desde 2000, tem prestado a sua prestimosa colaboração à Caçorbec, conforme explicou Damião Sousa,
presidente da colectividade anﬁtriã.
O Dr. Carlos Oliveira, Cônsul Geral de Portugal em
Montreal; Luís Miranda, presidente da Junta de Freguesia de Anjou; e Francisco Salvador, conselheiro das Comunidades Portuguesas, foram, entre outros dignitários,
algumas das ﬁguras marcantes cujas presenças muito
enobreceram a passagem desta feliz efeméride.
O nosso cônsul, que se congratulou com os nobres propósitos desta celebração, contudo defendeu o contexto
dela na unidade nacional e comunitária e sempre de forma a atrair os mais novos.
Outrossim, a Caçorbec e o sempre inspirado Jorge C.

António Vallacorba
da Silva, foram inexcedíveis nos pormenores sob os
quais decorreram as várias actividades de ambos os dias.
Por exemplo, uma réplica das portas da cidade de Ponta
Delgada, com três arcos e em deferência à conferencista
convidada, foi simbólico palco de fundo do elegante e
multicolor ambiente em geral da sala. No arco da esquerda, as bandeiras das 3 primeiras cidades açorianas; no da
direita, uma coroa e uma bandeira do Espírito Santo; no
do meio, o brasão da Autonomia.
Foi neste último que a Dra. Fátima, ladeada por Damião
Sousa, proferiu a sua eloquente e enriquecedora palestra,
depois das palavras de saudação daquele presidente da
Caçorbec e da apresentação que o Jorge C. da Silva fez
da distinta investigadora, logo após o hastear das bandeiras de Portugal e dos Açores.
Para a oradora convidada, que sublinhou a importância
da RTP-Açores e a Universidade dos Açores no desenvolvimento geral da Região e o enorme crescimento que
se registou a partir de 1974 “nunca se viveu tão bem
como se vive hoje, graças à Autonomia e à revolução”.
Esta foi uma das suas conclusões ao longo do segundo
segmento da sua conferência, “As alegrias da Autonomia”. No primeiro, “Os calvários da Autonomia”, debruçou-se sobre as aspirações do primeiro projecto autonómico, com Mont’Alverne Sequeira, os primeiros ﬂuxos
emigratórios, para o Brasil e a América, as desgraças dos
anos 50, etc.

No processo, e por outro lado, teceu grandes elogios ao
ex-jornalista e escritor Manuel Ferreira, que desde os 65
anos escreveu uma trintena de livros e “é um exemplo
para todos nós”, pois “representa o que há de mais genuíno nos Açores (...), um dos autonomistas mais ilustres”.
Questionada sobre a falta de iniciativa de muitos açorianos numa Região que tudo produzia mas que hoje
importa quase tudo, aﬁrmou que “o mérito, o valor do
‘self-made man’ (o homem que se impõe pelo sucesso
do seu labor), os valores anglo-saxónicos não estão a ser
desenvolvidos nos Açores”.
“Vivemos nesta euforia...”, foi adiantando, enquanto
deixava no ar estas palavras de incerteza sobre “o que é
que os Açores vão oferecer aos nossos ﬁlhos... O que é
que os Açores têm para oferecer ao futuro”.
Com um currículo assaz extenso, a Dra. Fátima é autora
de inúmeras obras de investigação, das quais se destacam
as sobre a Fábrica de Tabaco Micaelense, os Bensaúdes,
Câmara do Comércio, a antiga Empresa Insulana de Navegação e o Ateneu Comercial de Ponta Delgada.
A degustação de produtos açorianos, é sempre como
que um cartão de visita de eventos similares na Caçorbec. Dos Açores, vieram queijos de S. Jorge, queijadas
da Vila Franca e da ilha Graciosa, ananás de S. Miguel e
conservas regionais, a par de minhotos (pequenos inhames), consumidos no jantar do sábado.
Para além desses sabores, os sons regionais e nacionais
constituíram outro aspecto bastante agradável deste primeiro dia, durante o que muito se distinguiram o grupo
“Recordações” e o Rancho Folclórico Ilhas de Encanto,
ambos da Caçorbec.
Felicitamos a Caçorbec pelo brilhantismo desta saborosa efeméride, com um abraço de saudação dirigido a
todos os açorianos em geral.
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Paolo’s Café em destaque na Fórmula 1

A

Formula 1 é considerada a categoria rainha das competições de velocidade. Além de estar no topo da
tecnologia, é uma das mais antigas. A F1, que começou
em 1950, ano em que participaram equipas legendárias
como a Ferrari, Alfa Romeo e Maserati, é uma grande
paixão para muitos adeptos. Até este ano, nunca tinha tido
a oportunidade de ver pessoalmente uma das mais prestigiosas corridas do mundo, a Fórmula 1, em Montreal. Há
1 mês, tive conhecimento que Paulo Jerónimo Simões,
proprietário do Paolo’s Café, é o fornecedor oﬁcial de
café e máquinas de café Saeco para o Grande Prémio de
Montreal. É realmente uma honra para nós todos, porque
o evento realça a importância do nosso Café Silveira, a
ser servido através do circuito Gilles Villeneuve.
A Voz de Portugal: Quando e como surgiu a ideia do
Paolo’s Café?
Paulo Jerónimo Simões: Quando vivia em Portugal, estudou no curso de mecânica industrial e trabalhou durante
vários anos para a companhia Útil Movel na reparações
de máquinas de café, e quando chegou a Montreal, continuou neste ramo. A ideia abrir um café surgiu durante
um jogo de cartas... Portanto, no dia 20 de Dezembro de
1992, o “Paolo’s Café” abriu as suas portas, e está agora
situado no 4603 da rua St-Laurent.
AVP: Quais são os objectivos a curto e longo prazo da
empresa?
P.J.S.: Estar sempre muito activo na comunidade e em
vários festivais e eventos, sempre ajudando em tudo o
que for possível. Ter uma boa equipa proﬁssional e bem
equilibrada. E, ﬁnalmente, eu estou a prepara a minha
própria marca de café, e estou quase pronto a divulgar o
meu produto ﬁnal.
AVP: Como se distingue a sua empresa das concorrentes?
P.J.S.: Destaca-se pelo proﬁssionalismo, serviço e estilo.
Mas principalmente com as reparações das máquinas de
café.
AVP: E o seu dia normal?
P.J.S.: O dia normal não existe. É sempre uma corrida e
é impossível de parar um segundo.

Sylvio Martins
AVP: Como e quando veio a oferecer o seu serviço à
Fórmula 1?
P.J.S.: Tudo isto começou há 11 anos com o hospital
Sacré-Coeur e com o hotel Queen Elizabeth, como voluntário, a fornecer as máquinas de café. Há três anos,
o Sr. Legault ofereceu-me um quiosque de 10x10 para a
secção Elite da Fórmula 1.
Paulo Jerónimo Simões agradece a colaboração do
Sr. Herman Arruda e a toda a sua equipa pela grande
ajuda e pelo apoio que lhe ofereceram, de ano em ano.
Ao Café Ferreira, para as camisolas oferecidas à sua
equipa durante para o evento, e a toda a comunidade
pelo apoio que lhe presta há 15 anos. Obrigado!
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PEIXARIA

BLUE COAST

130-A, Beaumont

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.

2020 Rua University, suite 2425

514.987.0080

CONTABILISTAS

GEORGE PRENDA, C.A.
4157 St-Laurent

DENTISTAS

514.232.3095

DR. THUY TRAN

4270 Boul. St-Laurent, #209 514.499.1624

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

DISCOTECA PORTUGUESA

Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent
514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA RITA NACCACHE

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

FLORISTA

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

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
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152

4209 De Bullion

FERNANDO
HELIO

6297 Monkland Ave.

514.484.3795

CENTRO CRISTÃO DA FÁMILIA(P.A.O.C)

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

355 Rachel Est

514.844.3054

4289 St-Laurent

514.844.3307

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent

514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

CLÍNICAS

514.285.1620
514.672.4687

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

514.861.4562

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

REVESTIMENTOS

DR. FRED M. ZAROW

7129 Boul. St-Michel

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

TAPIS RENAISSANCE ST-Michel

514.725.2626

TRANSPORTES

TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

Os serviços funerários estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER inc.
6520, rua St-Denis, Montreal
Director: José Teixeira
Tel.: 514-727-2847
www.magnuspoirier.com

Missa do 12º ano
Janete Couto Frias

IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA

MERCEARIA

BOUTIQUES

111 St-Paul E.

IGREJAS

514.987.7666

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

SOLMAR

Faleceu em Montreal, no passado dia 10
de Junho de 2007, com a idade de 94
anos, o Sr. Manuel dos Santos, esposo
da Sra. Almerinda de Medeiros Eusébio,
naturais de Vila de Água de Pau, São
Miguel, Açores.
Deixa na dor sua estimada esposa, seus
ﬁlhos; Conceição (José), Manuel, José
Maria (Leopoldina), Norberto (Maria
José), seus netos; Sergio, Kenny, Cristina, Mike, Kevin,
Steve M., Nélia, Nelson, Eduarda, Sonia, Steve S., Sandra
e Jonathan, seus bisnetos; Marisa, Ashley, Jennifer, Jade,
Alyssa S., Matthen, Chelsea, Brittany, Tristan e Alyssa
M., sobrinhos (as), primos (as), assim como muitos outros
familiares e amigos.
Uma missa de corpo presente teve lugar na Igreja Portuguesa
Santa Cruz, presidida pelo Rev. Padre António Araujo e
animada em cânticos pela Sra. Filomena Amorim. O corpo
será sepultado numa data a determinar, no Cemitério NotreDame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todos os que com
sua presença, palavras e gestos de amizade os reconfortaram
nestes momentos difíceis da sua vida. Também agradece a
todos os que se dignaram participar na missa do sétimo dia.
A todos o nosso Sincero Obrigado e Bem-Hajam.

514.886.7001
514.497.3896

4057 Boul. St-Laurent

VOYAGES ELITE PLUS

514.844.4588

1913 – 2007

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE

MONSIEUR MACHINE À COUDRE

TAGUS

101 Rachel E.

Manuel dos Santos

HIPOTECAS

514.273.9638

LISBOA

514.288.2082

†

514.845.5804

681 Jarry Est

LATINO

514.843.3390

ALBERT STATION SERVICE

AGÊNCIAS DE VIAGENS
CONFORT

150 Marie-Anne E.

GARAGENS

2500 Boul. Rosemont

ALGARVE

CHEZ DOVAL

ESTRELA DO OCEANO

DR. MARC CHENÉ

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent

514.270.5079

QUIROPRATAS

19 de Junho de 2007
1 Euro = CAD 1.434490
Consulado Geral
de Portugal em Montreal

RESTAURANTES

514.704.0006

MÁQUINAS DE COSTURA
7341 St-Hubert

SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain

514.271.6452

514.842.3373

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.

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

MÓVEIS

MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent

514.845.6028

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203

EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200

514.843.5626
514.985.2411

OURIVESARIAS

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

PADARIAS

PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod

514.272.0362

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 Missão Santa Cruz, agradecendo desde já quem
possa participar nesta celebração eucarística.

01
02
03
04
05
06
07

CLASSIFICADOS
$ 9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

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

EMPREGOS
Operários, mínimo de 5 anos exp. em
“pavé-uni” e muros de apoio. Bom
salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247
Empregado de mesa com experiência e lava-pratos, para restaurante de
cozinha ﬁna italiana. Apresentar-se
no 540 boul. Marie-Victorin, em Boucherville.
(450) 641-2277
Procuramos equipa completa para
colocação de “pavé-uni”.
Contacter Joe
(514) 808-0419
Cozinheiro Com experiência para
churrascaria na Vila Mont-Royal.
Abertura em Julho ou Agosto. Salário
de base mais comissão.
Contactar
450-638-4421
Companhia de pavimentação de asfalto
bem estabelecida, situada em Laval, procura jornaleiro e condutor classe 1 ou 3, e
instalador de « pavé-uni ».
(450) 681-2547
Procuramos homens, com conhecimentos em trabalho de cimento ou de pedra.
Bom salário. Tempo inteiro.
(514) 683-6644
Precisa-se senhora livre dos 40 aos 60
anos, para cuidar de 2 pessoas idosas.
6 dias/semana. Folga às quintas. Início
dia 6 de Agosto.
(514) 351-6032
Procuramos assistente cabeleireira.
(514) 844-9057
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec) H2W 1Z4
Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150

PAGAMENTO
VISA
MC
CHEQUE
Nº do cartão
Exp:
/
Detentor
Nº de publicações
Montante por publicação $
Montante total $

IDENTIFICAÇÃO

NOME
MORADA
CIDADE
TELEFONE (
)
DATAS DE PUBLICAÇÃO

CÓDIGO POSTAL

Todos os classiﬁcados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente.
Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.
*Taxas incluídas. Preço por publicação.

EMPREGOS

EMPREGOS

ALUGA-SE

ALUGA-SE

VENDE-SE

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

Fábrica de calças procura empregados para máquinas “Plain” para
bolsos; para bolsos atrás das calças;
separações das calças. Boas condições e união.
Contactar Serge. (514) 389-3255

Em Anjou, apartamento 5 1/2 impecável, disponível para o 1º de Julho.
Perto da paragem do autocarro e do
metro. (514) 659-9149
Apartamentos 1 1/2 disponíveis em
Julho. Tudo incluído (mobilado). Próximos dos serviços. Pl. MT-Royal.
(514) 945-4789
Apartamento 2 ½ em Montreal-Norte
com aquecimento e electricidade. Telefonar depois das 16h.
(514) 324-8350
Aluga-se 7 ½ na Rua Fabre, Plateau
Mt-Royal, 2º andar.
Contactar Luísa. (514) 928-9806

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

Chalé de Verão junto à água. Em
St-André d’Argenteuil. A 1h de MTL.
$25000 - $30000. Daniel Gendron.
(514) 893-8280
Vende-se comércio, na zona portuguesa.
Para mais informações, contactar
(514) 576-8742 ou (450) 622-8161
1 máquina de lavar e 1 máquina
de secar, brancas, de marca Inglis.
Como novas. (514) 381-1069

Paisagista com experiência
em “pavé-uni”, asfalto, etc.
Trabalho em Laval. Salário
conforme experiência. A partir
de 18$/h. Contactar António
Cabral, contramestre
(450) 963-3462
Empregado de mesa com experiência. Contactar José Manuel.
(514) 987-1530
Empregados de mesa com experiência de sala e bar.
(514) 844-4588 ou
(514) 969-4558
Jornaleiro paisagista, com ou sem
experiência. Salário conforme experiência.
(450) 442-3751 ou
(514) 605-9084
Procuramos padeiro a tempo
inteiro. (514) 272-0362
Senhora para limpeza de escritórios
uma vez por semana, todos os
sábados.
Telefonar depois das 15h30.
Lino Rosa Tel. (514) 966-2640

Procuramos padeiro e ajudantepadeiro a tempo inteiro.
Igualmente emprega de balcão
a tempo inteiro (semana) e ﬁnsde-semana.

(514) 844-0223

Apartamento 3 1/2 em Rosemont. Livre no 1º de Julho. (514) 727-4982
Casa em São Miguel, Açores. Toda
equipada, com lugar para 3 casais.
(450) 635-6558

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

FOTOS DA SEMANA

Fortaleza de Sagres

O

ano 2007 é o ano preferido para a escolha das
Sete Maravilhas de Portugal. A votação já está
em curso há mais de seis meses e vai durar até ao dia
7 de Julho deste ano, dia em que serão anunciados
os vencedores. São 21 os monumentos no concurso.
Apresentamos esta semana mais dois monumentos.
Para votar, ir ao Site Web: 7maravilhas.pt.
Fortaleza abaluartada, muito remodelada na segunda
metade do século XVIII mas integrando um torreão quinhentista. À entrada, salienta-se o portal Neoclássico da
Porta da Praça. O perímetro fortiﬁcado com baterias e
canhões compreende toda a Ponta de Sagres e engloba
os antigos armazéns de apetrechos, as ruínas do paiol, as
casamatas, a casa dos capitães e as habitações da chamada “correnteza”, que fecha a praça-de-armas pelo lado
Sul. A invulgar paisagem e a presença historicamente

Alcindo Alves no seu 49º aniversário

CANTINHO DA POESIA

Despedida

Era tarde de Verão
Quando um barco apitou
E o meu coração
De saudade chorou

E o navio se afastou
Ó triste despedida
E já longe ﬁcou
Nossa pátria querida

Parti para a guerra
Quando pàz mais queria
Levei minha terra
Na mala vazia.

E nas águas do Tejo
Se ìa afastando
E já longe eu via
Teu lenço assenando

Meus amores eu deixei
E amigos também
E o Tejo correu
Nos teus olhos mãe

Só o céu olhei
E numa oração
À virgem rezei
Dai-me proteção.
Isabel Domingues Gil

Eu não quero o Mundo
Onde existem fronteiras,
Divididas, em Nações
Ornamentadas por bandeiras
Para fomentar emoções
Eu não quero o Mundo
Onde existe, na multidão
Policias e ladrões
E onde a maior corrupção
Está nos governos das nações
Eu não quero o Mundo
Que para a sua subsistência
Precisa de fomentar guerras
Em vez de usar a sua inteligência
Para cultivar as suas terras
Eu não quero o Mundo
Onde maltratam crianças, e animais
Que não respeitam as minorias
Que adulam igrejas e catedrais
E que fabulam em fantasias
Eu não quero o Mundo
Porque não pertenço a nenhum País
Nem a nenhuma comunidade
Porque sei que a minha raiz
Só faz parte da humanidade
Eu só quereria o Mundo
Se eu pertence-se a uma inteligência superior
Tal como uma ave, que voa sem fronteiras
Onde só existe liberdade e amor
Sem restrições, de territórios e bandeiras.
José da Conceição

atestada do Infante Dom Henrique (que aqui faleceu em
1460), deram a Sagres uma posição ímpar na mitograﬁa
nacional e contribuíram para a fama internacional do lugar, cuja história é indissociável da história do Promontorium Sacrum, região referenciada desde a mais remota
Antiguidade e que corresponde à Costa Vicentina, desde
a Ponta da Piedade ao Cabo de São Vicente e deste à
Arrifana.
Aqui conhece-se uma das maiores concentrações de menires e recintos megalíticos da Europa. Aqui se situava a
Igreja do Corvo, depósito das relíquias de São Vicente
até ao século XII, altura em que D. Afonso Henriques as

resgatou para Lisboa.
Na Fortaleza de Sagres, além da fruição do património
natural e de um espectacular panorama sobre a enseada
da Mareta e o Cabo de São Vicente, podem ainda visitarse os vestígios da Vila do Infante anteriores às muralhas
setecentistas, designadamente a torre-cisterna, uma muralha corta-ventos (coroada de falsas ameias) chamada
“rosa-dos-ventos”, os restos das antigas habitações e
quartéis e a antiga paroquial de Nossa Senhora da Graça,
que exibe um conjunto de lápides sepulcrais.
No século XX, a carga simbólica do local para a história
dos Descobrimentos Portugueses fez surgir um grandioso projecto nacionalista para aqui erguer um monumento
em Comemoração do Infante e da epopeia lusa, entretanto nunca executado. Em contrapartida, uma profunda intervenção da DGEMN, efectuada no âmbito das
Comemorações Henriquinas de 1960, descaracterizou o
lugar ao procurar devolver-lhe uma falsa autenticidade,
por cópia da mais antiga imagem conhecida da Fortaleza
de Sagres, contemporânea do ataque do corsário Drake,
de 1587. Nos anos 90, e embora amputada da sua componente “comemorativa” de memorial evocativo dos
Descobrimentos, a intervenção arquitectónica para valorização do lugar, da autoria do arquitecto portuense João
Carreira, incluiu a ediﬁcação de “obra nova” e, se bem
que não isenta de polémica, transformou a parcela construída em centro útil de todo o promontório, ao criar um
Exposições Temporárias e Centro Multimédia (reutilização dos antigos edifícios da chamada “correnteza”), um
conjunto de lojas para divulgação de produtos culturais
e uma cafetaria, possibilitando introduzir ordenamento e
manutenção em todo o conjunto histórico.
Os arranjos exteriores incluem a recuperação das arruinadas pré-existências aos baluartes do século XVIII, a
valorização de todos os locais visitáveis do promontório
e a criação de trilhos de descoberta da ﬂora única deste
lugar, com remoção das espécies infestantes (designadamente chorões). A Fortaleza de Sagres funciona ainda
como núcleo técnico de apoio às intervenções arqueológicas da Direcção Regional do IPPAR no Algarve.
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O Quebeque a dois: com paixão,
muita paixão, uma louca paixão!

E

m solo quebequense,
o casal em férias logo
se apaixona pela imensi-

tem muito a oferecer: uma
natureza imensa, produtos
típicos, cultura ameríndia,

© Ministère du Tourisme du Québec / Linda Turgeon

dão do território, povoado
de um milhão de lagos e
de rios e atraente em qualquer estação do ano. Sedu-

manifestações turísticas,
visitas urbanas que incluem compras e museus!
Capital cheia de vida e ci-

longe! Na região de Cantons-de-l’Est, embarque
no Orford Express, que
começa sua viagem de exploração este Verão a partir
de meados de Maio e a termina no ﬁnal de Outubro.
Sua velocidade de 40 km/
hora é perfeita para que o
visitante possa contemplar
a paisagem. Pode escolher:
passeios com refeição incluída, viagens temáticas e
pacotes de grupo.
A dois, em comunhão íntima com a natureza
O visitante só tem que se
afastar alguns quilómetros
dos centros urbanos para
descobrir, para além do
horizonte, os charmes naturais do Quebeque! Entre
terra, céu e mar, o interior
da província convida o casal para descobrir seus produtos típicos, seus habitantes, suas tradições, sua gastronomia ﬁna e um número
incalculável de actividades
cheias de emoções!
Centenas de caminhos panorâmicos cortam o Quebeque, convidando o casal
a uma incursão alegre numa
cidadezinha ou perto do
litoral para se deixar acariciar pelo ar marinho... A
Route Verte, a estrada dos
ciclistas, com uma exten-

dor a oportunidade de relaxar em boa companhia…
E no Inverno, a neve, com
seu grande manto branco,
se estende em todas as regiões do Quebeque dando
ao visitante o desejo de
atravessá-lo a dois, bem
aconchegados numa motoneige. E porque não tentar
uma expedição num trenó
puxado por cães? Na tundra, onde dançam as auroras boreais, descubra o
exotismo nórdico nos conﬁns do Nunavik, lá onde
vivem diferentes povos
ameríndios de tradições
antigas.
Aproveite sua passagem
por um dos 27 parques
nacionais para descobrir a
diversidade surpreendente das paisagens do Quebeque. Relaxe num chalé
tranquilo à beira de um
lago e tente sua sorte pescando uma truta. Segure-se
bem antes de mergulhar
ou de remar nos meandros
de nossos cursos de água.
Visite um spa para um descanso merecido e deixe
que cuidem de você.
A água… nossa riqueza
natural mais importante! A
água está presente em todo
o Quebeque: o majestoso
São Lourenço – massa de
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Concurso Internacional
de Fogo de Artificio

A

Diamantino de Sousa

Voz de Portugal em primeira-mão anuncia
que no concurso piromusical de Montreal,
conhecido ultimamente como “Internacional
Loto-Québec” que se inicia hoje dia 20 de Junho de 2007, irá contar com a participação de
dois portugueses na equipa dos jurados, um
homem e uma senhora, os dois residentes em
Laval.
O evento este ano terá início a 20 de Junho
com a actuação da Espanha, seguido pela Inglaterra a 27 de Junho, pelo México a 7 de Julho, a China representada por Hong-Kong a
11 de Julho, os Estados Unidos a 14 de Julho,
o Canadá a 18 de Julho, a França a 21 de Julho, e o ultimo concorrente será a Alemanha
a 25 de Julho. A entrega dos prémios será dia
28 de Julho com a cerimónia de fecho a cargo
da organização La Ronde pela ﬁrma Panzera
S.A.S.
Este ano, este concurso não contará com a
participação de uma equipa Portuguesa de pirotecnia, mas na realidade teremos uma participação portuguesa na equipa que irá determinar o vencedor deste concurso, o que é de
realçar mais uma vez.
Ao longo dos anos, o concurso pirotécnico de
Montreal tem-se situado sempre no cimo daquilo que se faz de melhor na indústria pirotécnica internacional e, as melhores empresas
mundiais são convidadas para apresentar o
seu espectáculo com um mínimo de 30 minutos, com vista da obtenção de uma das maiores
distinções do ramo.
Ao longo destes 23 anos de concurso, criado
em 1985, os espectadores de Montreal já puderam aplaudir a representação de mais de
24 países vindos dos quatro cantos do nosso
planeta. Ao todo 56 empresas já se apresentaram para participar na competição, deixando
para trás mais de 197 fogos de artifício. Todos
os anos, quer faça bom ou mau tempo, uma
média de 2.3 milhões de pessoas vêm assistir a
este espectáculo pirotécnico. Poderemos assistir durante estas oito noites a um espectáculo
maravilhoso contemplando o desﬁle de cores e
ﬁguras, que em sincronia com a música, se irão
suceder a um ritmo neste momento indescritível, mas que certamente merecerá o aplauso
dos concorrentes.

Programação da competição:
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zidos pelo calor dos quebequenses, os namorados
descobrem rapidamente
os charmes deste território
único na América do Norte. Para planear uma estada
de curta duração, escapapropõe
deromance.com
viagens curtas que incluem
conforto, gastronomia e
relaxamento, como também excursões ao ar livre
e descobertas. O Quebeque

dade fortiﬁcada, Quebeque
– cujo romantismo se expressa numa arquitectura
rica de história – é o coração
da francofonia na América
do Norte. No Quebeque, o
visitante encontrará uma
gastronomia excepcional,
uma hotelaria de sonho e
uma recepção de primeira
qualidade. Garantimos que
se apaixonará.
O pequeno trem que vai

são de 3.600 km, favorece
os passeios em tandem,
para os casais em busca
de uma área de piquenique
ou de uma pequena pausa
na ﬂoresta onde cantam
os pássaros despertando
a curiosidade do visitante
para identiﬁcar cada um
deles… Quer jogar golfe
com seu parceiro? No Verão, os numerosos campos
de golfe oferecem ao joga-

água ideal para os cruzeiros –, rios de todos os tamanhos e grandes lagos, a
água está presente em todo
o Quebeque. O que você
espera para se inebriar de
vento e de água?
Para maiores informações ou
reservas, telefone para 1 877
BONJOUR, visite o site bonjourQuebec.com ou os centros Infotouriste das cidades
de Montreal e Quebeque.

Quarta-feira, 20 Junho 2007
Espanha, Pirotecnia Igual
Quarta-feira, 27 Junho 2007
Inglaterra, Pains Fireworks
Sábado, 7 Julho 2007
México, Lux Pirotecnia
Quarta-feira, 11 Julho 2007
China-Hong-Kong Pyromagic
Sábado, 14 Julho 2007
E. U., Pyro Spectaculars by Souza
Quarta-feira, 18Julho 2007
Canadá, Fireworks Spectaculars
Sábado, 21 Julho 2007
França, Féérie
Quarta-feira, 25 Julho 2007
Alemanha, IP
Sábado, 28 Julho 2007
La Ronde, Panzera S.A.S.
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João Mesquita e Kevin Antunes

BREVE
HELTON ELOGIADO
NA «CANARINHA»
Integrado na selecção brasileira que vai participar na Copa
América, Helton merece os
elogios do preparador de
guarda-redes da «canarinha»
SAVIOLA SAI

MAGOADO DO BARÇA

O argentino Javier Saviola
anunciou a sua saída do
Barcelona, com «um sabor amargo na boca», após
seis anos ao serviço dos
catalães.
BECKHAM CORRE
RISCO DE JOGAR
POUCO NOS LA GALAXY

De partida do Real Madrid
para os Estados Unidos,
onde irá integrar o plantel
dos LA Galaxy, o internacional inglês David Beckham
corre o sério risco de realizar uma temporada curta
no clube norte-americano,
em virtude da sua péssima
classiﬁcação.
REAL MADRID
CAMPEÃO ESPANHOL

O Real Madrid garantiu o 30.º
título de campeão espanhol
após vencer o Maiorca, por
3-1, segurando o 1.º lugar da
Liga depois uma 38.ª e última
jornada emotiva até ao ﬁm,
num campeonato em que os
dois primeiros terminam com
os mesmos pontos, com vantagem da equipa da capital
devido ao confronto directo
face ao Barcelona.

MOTIVAÇÃO É ARMA EXTRA

EURO2007 SUB21 » ISRAEL 0 - PORTUGAL 4

D

P

Técnico explica trabalho de
adaptação a campos sintéticos

arlan Schneider, preparador-físico que trabalha habitualmente com Luiz Felipe Scolari na Selecção A,
está a acompanhar os jovens Sub-20, tentando que estes
estejam no seu melhor quando disputarem o Mundial no
Canadá. O treinador reconhece que, nesta fase da temporada, alguns atletas podem acusar algum desgaste, mas realça, também, que isso é superável pelo facto de saberem
que vão disputar um Mundial. “É sempre difícil preparar
jogos nesta fase da época, e mesmo os Sub-20 têm desgaste após uma temporada cheia de jogos e treinos. Assim, é
natural que os jogadores cheguem aqui com algum cansaço, mas também há uma componente psicológica. E se os
jogadores estiverem bem neste plano, conseguem superar
qualquer cansaço ou desgaste existentes”, garante Darlan
Schneider. No que respeita ao tipo de terrenos que os jovens portugueses terão pela frente no Canadá, o preparador-físico explica que causará diﬁculdades, mas tem sido
feito um bom trabalho de adaptação. “Esta será uma prova
atípica, que se disputará em sintéticos e em relva. No entanto, essa adaptação já está a ser feita, com o trabalho no
Dramático de Cascais. O sintético obriga a uma adaptação
diferente ao deslocamento dos atletas em campo e ao próprio movimento da bola”, refere o treinador.

Assim mereciam as meias-finais
ortugal despediu-se do Campeonato
da Europa de Sub-21 com um festival
de futebol face a Israel, que sofreu quatro golos mas poderia ter encaixado outros tantos, naquele que foi o jogo mais
desequilibrado da prova. E despediu-se
porque para as meias-ﬁnais seguem Holanda e Bélgica, que ainda chegaram a
dar espectáculo, mas terminaram jogando
para o empate (2-2) que servia a ambos.
À Selecção Nacional resta a esperança de
que o Europeu deste ano tenha um “extra”
inédito, chamado play-off de apuramento
olímpico. Esse jogo, a disputar quinta-feira, entre os terceiros classiﬁcados dos dois
grupos, entre Portugal e Itália para saber
quem vai igualmente aos Jogos Olimpicos.
Com Israel, chegaram a viver-se momentos de emoção. Tanto com o espectáculo que a partir da meia-hora se passou
a ver no relvado, com os portugueses a
maravilharem pelo seu futebol ofensivo,
como pelas coincidências de golos com o
Holanda-Bélgica que se jogava em Heerenveen, a cerca de 40 quilómetros.
Os ecrãs gigantes do Euroborg mostraram cedo golos dos belgas e depois dos
holandeses, para aos 37’, quando Manuel
Fernandes arrancou um remate potentoso
que embateu na barra e entrou, a Holanda
também fazer o 2-1.
Todos se levantaram em Groningen –
onde os holandeses torciam pela sua equipa e pela… portuguesa – para perto do
intervalo, com o golo de Vaz Té, se fazer

uma verdadeira festa. Naquele momento,
Portugal estava apurado para as meias-ﬁnais.
O segundo tempo abriu com mais dois
golos portugueses e os israelitas deixavam de existir.
A presença de Ricardo Vaz Té, que entrava na área e dava a Hugo Almeida o apoio
de que este sempre necessitara, tornava o
ataque português realmente perigoso, até
porque Nani também surgia inspirado e
João Moutinho e Manuel Fernandes estavam sempre lá para as segundas bolas.
Os israelitas, que cedo mostraram debilidades inesperadas – tinham dado boa
réplica nos dois primeiros jogos –, quebravam física e moralmente e permitiam
a Portugal, já descansado pelo confortável
4-0, estrear Paulo Machado e João Moreira e continuar a pressionar e a criar oportunidades.
Mas, entretanto, de Heerenveen chegava o balde de água fria. Estava o jogo de
Portugal parado nos 69’, devido a lesão de
Nani, quando Pocognoli fez o 2-2 para a
Bélgica.
O tempo pareceu parar no Euroborg. Varela, que rendeu Nani, voltou a aumentar
a velocidade do espectáculo, mas existia
a sensação de que a 40 quilómetros dali a
bola corria bem devagar. E era verdade.
Nos últimos minutos, Holanda e Bélgica
jogaram para o empate que lhes servia e
Portugal, que José Couceiro disse bem
alto ser “a melhor equipa da prova”, ﬁcava de fora.
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Por Hélder Dias

Lewis Hamilton faz história na F1 e vence G.P. dos E.U.A.

Q

uem era um verdadeiro desconhecido há cerca de sete grandes prémios
tornou-se domingo no piloto mais falado, mais cobiçado da Fórmula 1. Lewis
Hamilton vem de marcar uma fabulosa
página da história da F1, ao vencer uma
segunda corrida consecutiva, no Grande
Prémio dos Estados Unidos, mais precisamente em Indianapolis. Hamilton, depois
de ter batido em pista o seu companheiro
de equipa e bicampeão do mundo, Fernando Alonso, ofereceu, com Alonso, à
McLaren, mais uma tão desejada dobradinha.

O Britânico fez toda uma corrida, sem
erro, e o espanhol nada conseguiu fazer
para o contrariar. Embora Alonso tivesse efectivamente arrancado melhor que
Hamilton, na primeira curva, colocou-se
atrás do jovem prodígio. Kimi Raikkonen
(Ferrari), na largada, cedeu duas posições,
a N. Heidfeld (BMW) e Kovalainen (Renaut), enquanto Ralf Schumacher (Toyota) embateu em David Coulthard (Red
Bull), acabando assim o seu dia de traba-

lho. Filipe Massa, Ferrari, foi o terceiro a
fechar este pódio, enquanto os restantes
lugares pontuáveis couberam a Raikkonen, Kovalainen, Jarno Trulli, Mark Webber e Sebastian Vetel, que no seu primeiro
Grande Prémio, em substituição do seu
companheiro de equipa Robert Kubica,
acidentado em Montreal e impedido pelos
médicos da FIA a participar nesta prova,
arranca o seu primeiro ponto em carreira.
A menos de uma semana de ter impecavelmente vencido o Grande Prémio do
Canadá, Hamilton aparece-nos disposto a
repetir o mesmo feito! Sábado, da melhor
posição para a linha de partida, o Britânico conseguiu, mais uma vez, ser o piloto mais rápido neste fabuloso circuito de
Indianapolis, repartindo a primeira linha
com o seu companheiro de equipa, Fernando Alonso. Alonso poderia ter sido o mais
rápido em todos os sectores do circuito,
mas na hora da verdade, o jovem recruta voltou a assumir-se como o homem do
momento, não existindo verdadeiramente
qualquer dúvida que o principal rival do
bicampeão do mundo é o seu companheiro de equipa.
Depois de todos os pilotos terem efectuado a sua visita aos pits, o duo da
McLaren liderava e mantinha uma bonita
vantagem de 12 segundos sobre o grupo
Ferrari, com Massa em terceiro e Raikkonen em quarto. À 49ª volta, coube a Nick
Heidfeld (BMW) de terminar precipitadamente a corrida, pois o piloto alemão, com
problemas hidráulicos, viu o monolugar
parar em pista. A Honda mais uma vez fez

uma corrida apagada, com Jenson Button
a terminar na décima-segunda posição e
Rubinho a abandonar. “Penso que foi um

renderam-lhe cerca de 300 mil euros, de
acordo com o jornal inglês “Daily Mail”,
que avança que Hamilton ganha 15 mil eu-

acidente infeliz de corrida na primeira volta. Para evitar o Ralf, bati em dois carros,
sendo um, o do Jenson. O contacto partiu
a minha suspensão dianteira e tudo terminou aqui” dizia Rubinho. A sorte sorriu a
Mark Webber (Red Bull), que terminou
na sétima posição, conseguindo assim os
seus primeiros pontos no campeonato.

ros por ponto conquistado. Como já soma
58, será fácil calcular quanto ganhou até
agora.
Bernie Ecclestone, o grande patrão da
F1, não poupou comentários contra a organização do grande prémio dos Estados
Unidos, dizendo mesmo que a nível publicitário, a mesma organização só fez publicidade das “500 Milhas de Indianapolis”
e nada sobre a F1, uma vez existir uma
incerteza na participação deste evento em
2008, pois a valorizarão da F1 no país é
muito pequena. Próximo encontro a 1 de
Julho no Grande Prémio da França.

Vários leitores contactaram-nos para
saber o salário de Hamilton… Para esses
curiosos, aqui vai um pequeno resumo: os
vinte pontos alcançados pelo recruta Hamilton nos dois últimos grandes prémios
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Madonna, espaço de contravérsia
J.J. Marques da Silva

A

controvérsia que têm suscitado os espectáculos, “Confessions”, da artista cantora que os
leitores por certo bem conhecem
por seus modos particulares de actuar em palcos, está a tomar vulto e a
ser estrondo. Em “Confessions” ela
aparece cruciﬁcada (melhor: cruciﬁca-se) numa cruz majestosa, com uma coroa de espinhos
na cabeça. Objecto de impugnação múltipla e oposição
variada, mesmo no sector da arte e no ambiente da distracção espectacular, ela agita efectivamente os assistentes para o estrondo das palmas. O jesuíta colombiano,
Carlos Noova S.J., defendendo “The Confessions Tour”
acendeu mais a fogueira das opiniões. Para ele trata-se de
uma sugestiva apresentação de Jesus!
O acto de Madonna já tinha sido considerado como um
“Golpe a Cristo”, como expressou Bill Danohua, presidente de “Catholic League”, ou “bofetada contundente
na fé cristã” como julgam alguns crentes evangélicos.
Porém a porta-voz da cantora, Liz Rosemberg, já a tinha
defendido aﬁrmando que “o propósito da performance
espectacular não era mostrar algo negativo ou irreverente, antes pelo contrário, tinha objectivo de mostrar o ensino de Jesus de amar o próximo e ser tolerante”. Madona
consentiu nas aﬁrmações, e adiantou que também “quer
ser como Gandy, Martin Luther King e John Lennon, porém permanecer com vida”...
Aqui é que nós divergimos profundamente. A arte tem,
quase sempre, relação visível ou escondida, revelada ou
calculada, com a verdade que lhe foi inspiração. Mas no
espectáculo desta artista a verdade foge a passos largos.
A cruz de Madona é sumptuosa, estilizada, com uma placa saliente para os pés dela, de modo a suportar o seu
corpo sem necessidade de esforço e sem dor. Os braços
dessa cruz têm ganchos bem moldados para se ajustarem
às suas mãos e à extensão dos seus braços. A de Jesus

foi um madeiro tosco, cadafalso para malfeitores, e a posição dos cruciﬁcados nesse madeiro infame provocava
dores lancinantes até à morte. Foi “sintonia da dor” para

Jesus, objecto de escárnio, onde agonizou e morreu para
dar vida. Está escrito que “o seu suor se tornou como
gotas de sangue caindo sobre a terra” (Lucas 22:44). A
sua coroa de espinhos foi feita para ferir-lhe o coro cabeludo, e a de Madona assenta-lhe em conforto sem a
ferir e poder repetir o espectáculo. Está ainda escrito que
“também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para vida” (Actos 11:18).
Porém a nossa divergência não está somente da disparidade das duas situações. Está na posição de Jesus subs-

tituindo o pecador para ser salvo, lavado e remido, a ﬁm
de ser feito um cidadão do Céu. Ressuscitou, e depois de
cada um se identiﬁcar com Ele pela adopção que lhe é
consignada, pode ser sal da terra, luz no mundo, peregrino ou embaixador, com vida puriﬁcada para dar testemunho digno de glória. Segundo o tal jesuíta colombiano, o
impacto da cruz de Madona é pleno de espiritualidade, e
as suas coreograﬁas são como pregar o Evangelho. Ele
descreve a cruz prateada, que tem na parte superior “um
contador computadorizado que passa números de seis dígitos quando ela canta, até parar na cifra de 12.000.000,
que representam as crianças de África, que padecem de
fome e de sida”. A canção, diz, “de grande sentimento e
beleza”, aborda o tema da compaixão de Jesus ao dizer:
-“Estava nu, e vestistes.me; adoeci, e visitastes.me; estive na prisão, e fostes ver-me” (Mat.25:36). Espectacular
na arte teatral, e provavelmente na colheita de fundos.
Nós queremos terminar aﬁrmando que teremos grande
gozo, se virmos em breve, a notícia nos jornais do mundo, aﬁrmando que os milhões ganhos por Madona foram
encaminhados para ajudar aqueles milhões de sofredores
necessitados nos países africanos. Haverá então algo relacionado com o Amor de Jesus, a pedir absolvição, e
nem condenação haverá para Madona se a notícia asseverar que ela, nasceu de novo, e é agora também cidadã
do Céu!
Sem querermos ofendê-la por suas conhecidas interpretações sensuais, terminamos apresentando outro grande artista, este de pontapé na bola, Kakà, jogador do Milão, em
contraste, por aﬁrmar na revista “Vanity Fair”, que para
obedecer ao Evangelho de Jesus, ele e sua noiva ﬁzeram
pacto de não terem relações sexuais até ao matrimónio. Por
três anos de espera. Kaká é potencialmente uma grande
estrela no mundo do desporto, e testemunho de maravilha
e admiração pelo seu comportamento de crente. Conhecemos também algo, de milagres pela conversão a Deus de
grandes nomes no mundo dos espectáculos.

