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Mais de meio milhão de 
habitantes apesar de 
perda de população
Apesar da perda de população nos últimos anos, 

Lisboa continuava a ser o concelho mais popu-
loso do país em 2005, com 519.795 habitantes, uma 
densidade de 6.134 habitantes por quilómetro quadra-
do, segundo dados da Marktest. Fonte da empresa, que 
fez uma caracterização do concelho em vésperas de 
eleições intercalares para a Câmara da capital, disse à 
agência Lusa que o segundo município em termos de 

população é Sintra, com cerca 
de 419.000 habitantes, seguin-
do-se Vila Nova de Gaia, com 
304.000, e só depois o Porto, 
com 233.000. 

Internacional

Annan quer governos e 
privados juntos pela 
segurança humana
O desenvolvimento social e a liberdade consagra-

dos na Carta das Nações Unidas só podem ser 
alcançados se governos e privados trabalharem juntos 
pela «segurança humana», defendeu em Lisboa o ex-
secretário-geral da ONU Kofi  Annan. 
Annan deu, segunda-feira em Lisboa, uma conferên-
cia subordinada ao tema «Os grandes desafi os da hu-
manidade no século XXI», mas os jornalistas só foram 
autorizados a assistirem aos dez minutos iniciais.
Segundo contou, desde que iniciou aquelas funções, 

em 1997, apercebeu-se de que o complexo sistema das 
relações internacionais «não podia ser deixado apenas 
nas mãos dos governos», porque «a sociedade civil 
tem um papel central» no desenvolvimento humano.
Nesse sentido, prosseguiu o antigo secretário-geral 

(1997-2006), propôs-se desde logo «chamar o sector 
privado a trabalhar em parceria» com os governos e as 
organizações para chegarem «aos povos do mundo».
Segundo Kofi  Annan, a «entrada» dos privados na 

área da promoção do desenvolvimento social foi vista 
com receio pelos representantes dos vários países na 
ONU, que temeram tentativas de compra do seu voto 
no Conselho de Segurança.
Essa percepção mudou, disse, quando o milionário 

magnata da comunicação social Ted Turner decidiu 
pagar as contribuições dos Estados Unidos em dívida 
à ONU - mil milhões de dólares - e, ao anunciar esse 
donativo, apelou a todos os milionários para que con-
tribuíssem para o desenvolvimento mundial.

SPORTING FAZ
A FESTA NO JAMOR
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PENSAMENTO DA SEMANA

LUSO MONTREAL - CH CANAL 14 

BEBÉ DO ANO 2006 E 2007

Continuamos a incentivar os nossos “leitores do presente” 
um serviço gratuito, para que nos enviem as fotografi as dos 
seus bebés nascidos no ano 2006 e 2007, acompanhadas 
dos respectivos nomes, datas de nascimento, nomes dos 
pais para:   Concurso Bebé, A Voz de Portugal

4231 boul. St-Laurent, Mtl, Qc, H2W 1Z4

Os textos, fotos e ilustrações publicados nesta 
edição são da inteira responsabilidade dos seus 

autores, não vinculando, directa ou indirectamente, 
o cariz editorial e informativo deste jornal.

LUKA FERNANDO FRIAS

Nasceu: 8 de Agosto de 2006
Mãe: Maria Mazzocca
Pai: Serge Frias

PONTUALIDADE
É CONNOSCO

Esta semana recebemos: Fernanda Salgueiro, técnica 
social do CASCM, e falaremos das pensões da Régie des 
Rentes du Québec, -Carlos Cabral, mestre em reanimação e 
presidente de Trauma Secours, e falaremos do sindroma do 
bébé, os cineastas Jonas Brandão e Diego Stollar, Caroline 
Beaupré e a crónica desportiva. 

CONCURSO LUSA VOX
Até 31 de Maio de 2007 a apresentação de candidaturas para 
o concurso “Lusa Vox”, devendo a mesma ser apresentada 
preferencialmente via internet no site http://lusavox.sapo.pt. O 
concurso tem como objectivo a promoção da língua e cultura 
portuguesas através da divulgação de novos talentos musicais  
portugueses residentes no estrangeiro ou luso-descendentes.

1662. Casamento de D. Catarina, fi lha de D. João IV, com 
Carlos II de Inglaterra. 

1672. Nascimento de Pedro o Grande (1672-1725), impera-
dor da Rússia. Foi responsável pela ocidentalização da Rús-
sia, edifi cando a cidade de São Petersburgo. 

1834. As ordens religiosas masculinas são extintas e os seus 
bens nacionalizados. A medida é da responsabilidade de D. 
Pedro, enquanto regente, e de Joaquim António de Aguiar, 
que passa por isso a ser conhecido por «o Mata-Frades». 

1926. O primeiro governo saído do golpe militar de 28 de 
Maio entra em funções. É presidido pelo comandante 
Mendes Cabeçadas, herói da Revolução de 5 de Outubro 
de 1910.

A ambição do homem é tão grande que para satisfazer a 
uma vontade presente, ele não pensa no mal que dentro 

em breve daí pode resultar. (Henry Ford)

Justiça continua doente

Começou a semana passada nos Tribunais Crimi-
nais do Porto o julgamento de uma senhora de 76 

anos acusada de ter furtado um creme, no valor de 3,99 
euros, num supermercado da rede Lidl. O furto, em si, 
sem prejuízo efectivo, porque um segurança interceptou 
a senhora à saída do estabelecimento e ela devolveu a 
embalagem que tentava levar sem pagar. Isto aconteceu 
em 2005 e só agora, quase dois anos depois, começou o 
julgamento. 
Trata-se de um caso polémico. Funcionários dos tribu-

nais queixam-se da carga excessiva de trabalho, dos mon-
tões de processos que, ano após ano, se vão acumulando, 
falta de recursos humanos... e o sistema a perder tempo 
com alguém que fez um furto de menos de quatro euros? 
Ridículo. Todos, cidadãos e funcionários, lamentam-se 
que o sistema está entupido. E que o diga quem, infeliz-
mente, tem que ocorrer à justiça, neste país de poucos 
avanços e muitos recuos, para resolver casos litigiosos 
onde estão em causa centenas de milhares de euros por-
que, os vigaristas, esses raramente são apanhados. Temos 
o exemplo de inquilinos que não pagam a renda há mais 
de um ano e os Tribunais nada ou pouco fazem para os 
obrigar a pagar. O próprio funcionário judicial que faz 
as diligências para entregar a ‘notifi cação’, de ‘acção 
de despejo’ premeditadamente ou não, entrega o aviso 
a pessoas erradas, logo, o processo é automaticamente 
adiado por mais três meses. Conhecemos processos que 
já foram adiados quatro vezes.
No caso da senhora de 76 anos, para além dos dois anos 

que já passaram, o julgamento prolongar-se-á por mais 
de uma sessão (uma segunda para visionar a cassete com 
as imagens de vídeo que deverão confi rmar o delito e 
uma terceira para os advogados – de defesa da senhora e 

do assistente Lidl – e para o representante do Ministério 
Público (MP) produzirem alegações fi nais). E, eventual-
mente, o juiz ainda marcará, depois, nova data para a lei-
tura da sentença. Todos estes procedimentos funcionam 
a passo de caracol.
Por causas como estas, pelo menos um juiz, um delega-

do do MP, um advogado (naturalmente, defensor ofi cio-
so) e, para além também do advogado do assistente, no 
mínimo um funcionário judicial têm de sujeitar-se a uma 
série de diligências e de gastos de tempo e de papel que 
só desperdiçam dinheiro ao Estado – ou seja, aos contri-
buintes.
Os Tribunais funcionam mal, a Justiça está doente. Tão 

doente como meio Portugal andar a discutir se uma piada 
ou um insulto ao primeiro-ministro dito por um professor 
a um colega numa conversa – ao que se sabe – privada 
deve ter como consequência processo disciplinar e proce-
dimento criminal contra o seu autor. E até o Presidente da 
República e o primeiro-ministro, mesmo desconhecendo 
o que o tal professor disse, vêm a público pronunciar-se 
sobre o caso. 
E, aí temos nós, desculpem os leitores, eu repetir a frase 

utilizada noutro tema: “um país onde há muitas bocas 
que falam e muito poucas cabeças que pensam”. É pena! 
Porque o povo, esse povo que trabalha e paga impostos, 
está são e impoluto: os corruptos são aqueles que cuidam 
saber e ignoram tudo – preocupando-se, apenas, em sal-
var a sua pele.
Para que todos tenhamos acesso a uma Justiça mais 

justa e mais célere é necessário mudar mentalidades e 
comportamentos. Respeitar os direitos da cada um. Na 
vida, cada um deve fazer o melhor que pode, procurando 
sempre não prejudicar os outros.

Augusto Machado

A “vida alternativa”
que vicia os portugueses
Há cada vez mais portugueses a viverem uma “vida 

alternativa” na internet. O culpado é o “Second 
Life” (SL), um mundo virtual a três dimensões que está 
cada vez mais famoso e onde é possível namorar, casar, 
ter relações sexuais, lançar negócios e encontrar oportu-
nidades de emprego. 
Há mesmo quem já não dispense esta existência na rede 

e passe horas infi ndáveis em frente do computador. “No 

início fi quei viciada”, admite Rita Sousa, aluna do 3º ano 
de Multimédia do curso de Jornalismo e Ciências da Co-
municação da Universidade do Porto. 
Nos primeiros dois meses passava em média cinco ho-

ras por dia no SL. 
Entretanto, moderou o vício devido à “carga de traba-

lhos” académicos. Mas “talvez nas férias volte ao mes-
mo”, salienta. Vânia Cardoso, aluna do mesmo curso, 
acredita que a plataforma SL já é a primeira vida de “al-
gumas pessoas: para as que trabalham lá oito horas por 
dia e para os viciados”.
Para entrar na SL basta fazer nascer uma personagem, 

denominada “avatar”, dando-lhe um nome, sexo e a apa-
rência que quiser. Mas, tal e qual acontece na vida real, 
o Second Life acarreta riscos que o comum dos mortais 
enfrenta diariamente. 
Por exemplo, a possibilidade de acontecerem crimes 

como o ataque de adultos estranhos a crianças não está 
fora de causa, excepto nos Estados Unidos, onde a lei 
proíbe a ligação de crianças com menos de 11 anos sem 
autorização dos pais.
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Aviões ligeiros para combate a
incêndios florestais distribuídos 
Os oito aviões ligeiros 

“Dromader”, para 
combate a incêndios flo-
restais, foram distribuídos 
quatro ontem e os restan-
tes quatro hoje, afirmou à 
agência Lusa fonte da Ae-
ronorte, empresa vencedo-
ra do contrato de aluguer.
Na Directiva Operacio-

nal Nacional de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios, 
apresentada a 11 de Abril, 
os oito aviões ligeiros vêm 
inscritos como operacio-
nais a 15 de Maio. 
No entanto, as condições 

climatéricas de baixas tem-
peraturas e chuva adiaram 
a sua distribuição para 01 
de Junho, acabando por ser 
antecipada para os últimos  
dois dias, face à melhoria 
do tempo, que tornou as 
condições de voo mais fa-
voráveis para efectuarem 
as viagens de Braga até 
aos locais estipulados, ex-
plicou fonte da empresa.
Esta frota de aeronaves  

juntou-se a mais quatro he-
licópteros que já se encon-
tram ao serviço da Autori-
dade Nacional de Protecção 
Civil, encontrando-se um 

em Vidago e um em Fafe, 
alugados este ano, e um em 
Santa Comba Dão e um em 
Loulé, do dispositivo per-
manente de operações de 
socorro, disse à Lusa fonte 
do gabinete do ministro da 
Administração Interna.
A distribuição dos “Dro-

mader”, de fabrico polaco, 
na terça-feira foi de dois 
aviões para o Aeródro-
mo da Lousã e um para 
Cernache, no distrito de 
Coimbra, e um para Pro-
ença-a-Nova, no distrito de 
Castelo Branco, de acordo 
com a Aeronorte.
Os restantes quatro avi-

ões são distribuidos hoje, 
sendo um para Coja, no 
distrito de Coimbra, dois 
para a Covilhã, no distrito 
de Castelo Branco, e um 
para Ponte de Sôr, no dis-
trito de Portalegre.
Além dos oito aerotan-

ques contratados, a Aero-
norte vai ainda reforçar 
essa frota com mais dois 
aerotanques ligeiros Dro-
mader, que ficarão em Pro-
ença-a-Nova em “estado 
de prontidão”, porque “a 
empresa tem necessidade 

de possuir meios de reser-
va, que avancem em caso 
de qualquer problema com 
os aviões em operação”, 
explicou a fonte.
Os 12 pilotos que vão 

operar estes aviões são 11 
portugueses e um lituano, 
ficando ainda seis de reser-
va, num total de 18 pilotos 
credenciados para combate 
a incêndios florestais. 

O aerotanque ligeiro Dro-
mader é conhecido pela 
sua cor amarela, com um 
motor a hélice com lugar 
para um piloto, atinge a 
velocidade de 237 qui-
lómetros/hora, tem um 
tempo útil de operação de 
uma hora e trinta minutos 
e capacidade de transporte 
de água de 2.200 litros por 
descarga.

José Sócrates na Rússsia 
para explorar potencial 
económico
Acho sinceramente que nunca estiveram melhor. É 

assim que o primeiro-ministro português, José Só-
crates, caracteriza o estado das relações entre Portugal e 
a Rússia, numa entrevista concedida à cadeia televisiva 
ITAR-TASS. 
“O estado muito positivo das relações bilaterais entre 

Portugal e a Federação da Rússia pode e deve ter corres-
pondência na componente económica empresarial”, con-
sidera José Sócrates, que iniciou uma visita ao país. 
Já no que respeita às relações entre a União Europeia 

e a Rússia, o primeiro-ministro afirmou ser seu dever, 
enquanto dirigente político, tudo fazer para desanuviar as 
relações, dizendo que a democracia é preocupação “co-
mum” a Bruxelas e Moscovo. 
À chegada à Rússia e depois de cumprido o protocolo, 

Sócrates revelou que a sua visita oficial se insere “na es-
tratégia da política externa nacional com as novas potên-
cias económicas emergentes”. 
“Para nós é muito claro que há um potencial significa-

tivo a explorar, seja nas trocas comerciais ou no investi-
mento produtivo”, disse o chefe de governo.

Planeamento familiar negado 
aos jovens, denuncia DECO
Mais de metade dos centros 
de saúde, hospitais e delega-
ções do Instituto Português 
da Juventude fecharam as 
portas aos jovens que procu-
raram planeamento familiar a 
pedido da associação de de-
fesa do consumidor DECO. 

Police a 25 de Setembro
no Estádio Nacional
Os Police vão actuar a 25 de 
Setembro no Estádio Nacio-
nal. A informação é avançada 
no site oficial da banda. A di-
gressão dos Police iniciou-se 
em Vancouver, no Canadá, 
e chega à Europa no final de 
Agosto.

Maddie: Inglesa diz ter visto 
raptor com criança ao colo
Uma amiga do casal britânico 
cuja filha, Madeleine Mccann, 
desapareceu no Algarve 
há 27 dias, afirma ter visto 
naquela noite um homem que 
levava uma criança loira en-
rolada numa manta, informa o 
diário The Times. 

Doações entre familiares têm 
que ser declaradas ao fisco
As doações em dinheiro de 
pais para filhos têm de ser de-
claradas ao fisco se ultrapas-
sarem os 500 euros, apesar 
de o primeiro-ministro, José 
Sócrates, ter afirmado que 
essa figura não existia. 
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                                            *Horário sujeito a modifi cações   ** Hora de Montreal     

QUARTA-FEIRA 30-05 QUINTA-FEIRA 31-05 SEXTA-FEIRA 01-06 SÁBADO 02-06 DOMINGO 03-06 SEGUNDA-FEIRA 04-06 TERÇA-FEIRA 05-06

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMAÇÃO DESTA SEMANA

Semana crucial para Jean Charest

Controvérsia nos transportes
em comum acabou

O primeiro-ministro Jean Charest abriu 
a porta às negociações com os parti-

dos de oposição para terminar com o im-
passe no qual se encontra o seu governo 
na sequência do depósito do orçamento. 
Guarda a mesma posição quanto às baixas 
de imposto contidas no orçamento depo-

sitado quinta-feira passada pela ministra 
das Finanças, Monique Jérôme-Forget. 
De passagem por Sherbrooke, o Sr. Cha-
rest afi rmou que o seu governo fez tudo 
para evitar a crise política que reina ac-
tualmente no Quebeque. “Respondeu-se 
em boa parte ao que os partidos de oposi-
ção nos pediram no orçamento”, declarou 
aquando de um ponto de imprensa.”Há 
neste orçamento coisas que refl ectem as 
prioridades dos outros partidos”.
Entre estas medidas, menciona um au-

mento dos créditos para os cuidados ao 
domicílio, a adição de mais de 800 profi s-

sionais para ajudar os alunos em difi cul-
dade, a manutenção dos programas para 
as regiões recursos e uma abertura para 
incentivar a formação de grupos de medi-
cina familiar. 
Mas estará pronto a alterar o seu orça-

mento a fi m de evitar o desencadeamen-

to de eleições? “Teremos toda a semana 
para discutir estas coisas”, deixou enten-
der, em um tom menos categórico que na 
Assembleia Nacional, a semana passada. 
Jean Charest disse esperar ver o que exi-
girá o Partido Quebequese para apoiar o 
orçamento. O chefe liberal declarou não 
desejar eleições precipitadas, da mesma 
maneira que a população quebequense. 
O principal estrategista do Partido Que-
bequense, o deputado François Legault, 
respondeu que o seu partido não hesitará 
em fazer cair o Governo se os liberais não 
recuarem até sexta-feira.

A greve na Sociedade de Transporte de 
Montreal (STM) terminou. Um acor-

do de regresso ao trabalho foi concluído 
com o sindicato dos empregados de ma-

nutenção no momento quando o ultimato 
fi xado pelo ministro do Trabalho, David 
Whissel, acabava de expirar. O acordo, 
que permitiu o restabelecimento do ser-
viço dos transportes em comum, inter-
rompido a 22 de Maio, foi aceite à quase 
unanimidade pela Assembleia-Geral. Mas 
as negociações sobre o fundo deste con-

fl ito devem quase retomar a zero, indica 
o presidente do conselho de administra-
ção da STM, Claude Trudel. Este último 
confi rmou que a intervenção do ministro 
Whissel fez avançar as coisas. A STM 
precisou que irá compensar os utentes, em 

Setembro, com reduções de 3$ na CAM e 
de 1,75$ na CAM a tarifa reduzida.
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Centro Maria Helena - Av. Praia da Vitória, nº43 1º
1000-246 Lisboa - Tel.: 21 318 25 90 - Fax: 21 318 25 97

E-mail: marketing@mariahelena.tv
CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

BALANÇA (23 de Setembro -  22 de Outubro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

A juventude de hoje

Um dos grandes sucessos da música popular portu-
guesa, foi cantado no festival da Eurovisão por Si-

mone de Oliveira, já há muitos anos, e dizia que quem 
faz um filho fá-lo por gosto.
Certamente que fazer um filho é um prazer, e vê-lo nas-

cer é das maiores alegrias que nos é concedida. 
Quando vamos comprar um móvel no IKEA, entregam-

nos um manual de como devemos montá-lo e com um 
mínimo de conhecimentos e de ferrramentas, pouco tem-
po depois, o trabalho acabou.
Infelizmente isso não acontece quando recebemos um 

filho. O manual não vem junto e começa um trabalho que 
vai durar muitos anos, que nem sempre é bem sucedido 
e em muitos casos, tranforma-se num desgosto. Eu pen-
so que em muitos casos, salvo algumas excepções, nós 
os pais, somos os grandes responsáveis da felicidade ou 
infelicidade dos filhos - todos queremos que eles sejam 
felizes, mas infelizmente nem sempre utilizamos o bom 
manual.
O mundo fez uma grande mudança e muitos daqueles 

que nas gerações anteriores passaram dificuldades qui-
zeram dar tudo aos filhos, e eu penso que aí reside uma 
grande parte do problema actual da juventude. Criámos 
meninos mimados, onde tudo lhes é devido e nada é pe-
dido. Demos carro, computador, “Playstation”, telemó-
vel, internet e muitas coisas mais, mas em muitos casos 
esquecemos de lhes dar o sentido da responsabilidade e 
do respeito e estamos perante uma sociedade desprovida 
de valores, que nos faz temer o futuro e uma juventude  
que tem tudo e que encontra refúgio na droga, no álcool, 

no sexo, e é levada a casos extremos como aconteceu na 
Universidade de Virginia, devido à frustração.
Fala-se muito da exploração infantil, mas muitos de nós 

começámos a trabalhar aos 7 anos; os mais felizardos co-
meçavam aos 11, depois da 4ª classe, e ninguém morreu 
por isso. É evidente que se deve condenar a exploração 
infantil, mas o trabalho não faz mal a ninguém e todos, 
grandes e pequenos, deviam saber quanto custa o pão que 
comem. Recordo um ditado que dizia que o trabalho do 
menino é pouco, mas quem o perde é louco.
Nos dias de hoje, não se pode levantar a voz nem dar 

uma palmada num filho, pois somos ameaçados com a 
polícia.
Mas como a esperança é sempre a última a morrer, de-

vemos confiar que vai haver mudanças, pois ainda exis-
tem jovens muito bons.
Recentemente, algumas famílias da Comunidade Portu-

guesa receberam em suas casas durante um fim-de-sema-
na, jovens da Comunidade TAIZÉ, que vieram a Montre-
al fazer um grande encontro. Eram mais de mil  e muitos 
daqueles com quem tivemos o prazer de contactar, e com 
quem vivemos belos momentos, deram-nos um raio de 
esperança no futuro. Eles não eram “COOL”; houve 
quem dissesse que eram de NERD, mas na verdade o que 
nós vimos, foi uma juventude com disciplina, respeito, 
comprometida na fé, muito dela já formada e que vai dar 
um grande contributo à sociedade dos nossos dias.
O mundo não pára, todos devemos evoluir, mas creio 

que em muitos casos, os pais terão que rever o modo de 
criar e educar os filhos, antes de fazê-los com gosto.

Victor Hugo

Carta Dominante: O Imperador, que significa 
Concretização. Amor: Poderá chamar a aten-
ção daquela pessoa que tem debaixo de olho 
há muito tempo. Saúde: Pode sofrer algumas 
dores musculares. Dinheiro: Poderá ter alguns 

gastos extra, previna-se. Número da Sorte: 4

Carta Dominante: Os Enamorados, que sig-
nifica Escolha.Amor: Exprima os seus senti-
mentos sem medo de não ser correspondido.
Saúde: Cuidado com o frio que faz à noite. 
Dinheiro: Tendência para gastar desenfreada-

mente. Número da Sorte: 6

Carta Dominante: O Eremita, que significa Pro-
cura, Solidão.Amor: Se se sentir sozinho saia e 
distraia-se mais. Saúde: Poderá ter problemas 
de estômago.Dinheiro: Tudo estará a correr 
pelo lado mais favorável.Número da Sorte: 9

Carta Dominante: O Louco, que significa Ex-
centricidade. Amor: Aproveite muito bem esta 
onda de romantismo que o está a invadir.
Saúde: Cuidado com os excessos alimentares.
Dinheiro: Tente controlar a impulsividade nos 

gastos. Número da Sorte: 22

Carta Dominante: A Temperança, que signifi-
ca equilíbrio. Amor: Dê mais atenção ao seu 
companheiro que está carente. Saúde: Vá ao 
médico, nem que seja por rotina. Dinheiro: Seja 
mais exigente consigo, só assim conseguirá 

atingir o sucesso tão desejado nesta área da sua vida.
Número da Sorte: 14

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa 
Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Uma rela-
ção de amizade poderá tornar-se mais séria.
Saúde: Consulte o seu médico e faça exames 
de rotina. Dinheiro: Resolverá os seus prob-

lemas facilmente. Número da Sorte: 33

Carta Dominante: 6 de Copas, que significa 
Nostalgia. Amor: Não deixe que os seus ami-
gos tenham saudades suas. Combine uma saí-
da com eles. Saúde: Cuidado com o aparelho 
digestivo. Dinheiro: Tenha cuidado com as in-

trigas no local de trabalho. Número da Sorte: 42

Carta Dominante: Rainha de Copas, que 
significa Amiga Sincera. Amor: Saiba ouvir 
aqueles que necessitam da sua ajuda. Saúde: 
Com disciplina e controlo melhorará certa-
mente. Dinheiro: Uma pessoa amiga vai pre-

cisar da sua ajuda. Número da Sorte: 49

Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa 
Poder, Autoridade. Amor: Não deixe que abusem 
da sua boa vontade. Saúde: Possíveis dores em 
todo o corpo. Dinheiro: Cuidado com os grandes 
investimentos. Número da Sorte: 64

Carta Dominante: O Julgamento, que significa 
Novo Ciclo de Vida. Amor: Alguém que lhe é 
muito chegado pode desapontá-lo. Saúde: 
Coma mais fruta e legumes. Dinheiro: Momen-
to sem preocupações. Número da Sorte: 20

Carta Dominante: A Justiça, que significa 
justiça. Amor: Momento em que andará mais 
isolado dos seus familiares. Saúde: Cuidado 
com o frio, pois o seu sistema imunitário anda 
muito frágil. Dinheiro: Seja prudente na forma 

como administra a sua conta. Número da Sorte: 8

Carta Dominante: A Morte, que significa 
Renovação. Amor: Procure esquecer as situa-
ções menos positivas do seu passado afectivo. 
Saúde: Procure com mais regularidade o seu 
oftalmologista. Dinheiro: Segurança finan-
ceira. 

                     Número da Sorte: 13

Todos juntos podemos vencer 
Para um Planeta sólido e saudável 
Um Concerto de gala - Planeterra Kyoto 2007-  sobre 

as mudanças climáticas da Terra será apresentado 
pelo animador Daniel Pilon,  na terça-feira 5 de Junho 
de 2007 às 19h00, no Medley, rua Saint-Denis nº. 1170. 
O custo dos bilhetes é de 20 $  (ad-
quiridos com antecedência) , e de 
25 $ no dia do espectáculo. 
Venham festejar connosco o “Dia 

Mundial do Ambiente”, declara-
do pela Organização das Nações 
Unidas. A Fundação Eco-Kyoto 
anunciará a instauração da primei-
ra rede mundial, como catalisador 
internacional, com o objectivo de 
reunir diferentes intervenientes 
ambientais sob um mesmo tecto 
para protecção do nosso Planeta.  
Pela mesma ocasião, a Fundação 

lançará um conjunto de canções, 
dedicadas à Terra e ao meio am-
biente, compiladas em CD e DVD. 
Quinze crianças de diversas nacionalidades  (em 15 lín-

guas diferentes),   participam no projecto musical levan-
do ao povo uma frase na língua do seu país de origem. 
Portugal marcará presença. Uma criança da comunidade 
portuguesa de Montreal foi convidada a declamar poesia 

e a ler um texto alusivo à data. 
Na noite de festa haverá inúmeras ini-

ciativas verdes em presença de vários 
artistas de Montreal. Para um planeta 
interligado e com saúde esperamos que 
venha assistir ao Concerto e que com-
preendam a importância dos nossos ges-
tos para o bem da nossa Terra, do nosso 
espaço, do nosso jardim terrestre. 
Juntos teremos o poder de alterar as 

coisas sem prejuízo para nós e para a 
Terra que faz parte das nossas vidas - 
para um Planeta sólido e em perfeita 
saúde! 
Contamos com a vossa colaboração e 

convidamo-lo a visitar o nosso sítio In-
ternet para mais informações:  
www.fondationecokyoto.org
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Celebrações do Dia de Portugal em Montreal
Domingo, 3 de Junho às 16H00
Abertura da Semana comemorativa do “Dia de Portugal” 
com apresentação de dois filmes portugueses. A comédia 
portuguesa; Tráfico de João Botelho às 16H00 e Inês de 
Portugal de José Carlos de Oliveira às 18H30, organiza-
da pelo Carrefour Lusophone. Local: Associação Portu-
guesa do Canadá - 4170 St-Urbain. 
Segunda, 4 de Junho às 19H00
Conferência sobre o Congresso Nacional Luso-Cana-
diano organizada pelo Emanuel Linhares (Presidente do 
Congresso). Local: Sport Montreal e Benfica - 100 Ber-
nard Oeste. 
Terça, 5 de Junho às 17H30
Vernissage de Mercês Resende dos Reis. Local: Consu-
lado geral de Portugal - 2020 University, 24º andar.
19H30: Conferência de Filipe Batista intitulada “A Pai-
sagem Musical Portuguesa” organizada pelo C.A.S.C.M. 
Local: Biblioteca Mile-End - 5434 Ave. du Parc.
Quarta, 6 de Junho às 19H00
Lançamento oficial do livro intitulado “Raízes de Ardó-
sia” do autor Laureano Soares. Homenagem a Joaquim 
Marques da Silva e actuação de Alex Câmara. Local: 
Clube Portugal de Montreal - 4397 Boul. St-Laurent. 
Quinta, 7 de Junho às 19H00
Mesa redonda intitulada “O que é o Dia de Portugal para 
ti?” com a participação de jovens luso-descendentes e a 
historiadora Arcanja Fernandes organizada pelo C.A.F. 
Local: Salão Nobre da Missão Santa Cruz - 60 Rachel 
Oeste.
19h00: Exposição sobre as Invasões Françesas ao por-
tugal organizada pela Associação dos Ex-Combatantes 
Portugueses do Quebeque. Local: Salão Nobre da Mis-
são Santa Cruz - 60 Rachel Oeste. 
Sexta, 8 de Junho às 19H00
Conferência com tema do ambiente e ecologia humana 
sobre o Padre Himalaya, Pioneiro da energia solar, com 
conferencistas internacionais, apresentação do documen-
tário “A Utopia do Padre Himalaya” e exposição sobre 
a sua vida e obra. Local: Salão Nobre da Missão Santa 
Cruz - 60 Rachel Oeste
 
Sexta, 8 de Junho às 20h00
Apresentação oficial do Mundial sub-20 organizada por 
Soccer Canada. Homenagem à selecção portuguesa com 

a apresentação da final 1991 Portugal-Brasil sub-20. Pro-
jecção fotográfica sobre a euforia futebolistica em Mon-
treal. Torneio de Matraquilos ao ar livre organizado pelo 
Bar Mainstreet. Local: Recinto da Missão Santa Cruz

Sábado, 9 de Junho a partir das 15H30
Arraial no recinto da Missão Santa Cruz, bar, tasquinhas, 
folclore e variedades.
  
Domingo, 10 de de Junho de 2007 
11h00-Içar das bandeiras com a Banda Nossa Senhora 
dos Milagres no Parque de Portugal
12h00-Missa dos Ex-Combatentes na Missão Santa 
Cruz 
13h30-Discursos e Porto de Honra no recinto da Missão 
Santa Cruz 
A PARTIR DAS 14H30-Arraial no recinto da Missão 
Santa Cruz, bar, tasquinhas, folclore e variedades.
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IMPÉRIO DO PENTECOSTES, EM SANTA CRUZ

O Espírito Santo foi bem servido
O Divino Espírito Santo chegou à Missão 
Portuguesa Santa Cruz no domingo passa-
do, onde nesse fim-de-semana se realizou 
o popular “império” do Pentecostes com 
muita devoção, fartura e júbilo.

Este foi o 28º ano da realização destes tra-
dicionais festejos em honra da terceira pes-
soa da Santíssima Trindade. Foram distin-
tos mordomos Ildeberto Silva, industrial 

da nossa praça e presidente do convívio 
ribeiragrandense, e a esposa Graça.
Infelizmente, voltou a chover no dia maior, 
para mais um domingo afectado por con-
dições atmosféricas adversas e de modo a 
reduzir o número de actividades profanas 
no recinto festivo do parque da igreja.

Todavia, o povo “riu-se” da chuva que 
ameaçava cair e “desafiou-a” mesmo du-
rante a realização do cortejo das coroas, 
desta vez num trajecto mais reduzido, 
compreendendo as ruas Rachel, St. Ur-

bain, Duluth, Clark e Rachel.
Tratou-se de um desfile bastante vistoso, 
que abriu com três carros alegóricos e  foi 
acompanhado pela Filarmónica Portugue-
sa de Montreal e a Filarmónica do Divino 
Espírito Santo de Laval.  
De entre os convidados de honra, digna-

ram-se acompanhar os mordomos e suas 
famílias, o Dr. Carlos de Oliveira, cônsul 
geral de Portugal em Montreal; Emanuel 
Linhares, presidente do Conselho de Ad-
ministração da Caixa dos Portugueses de 

Montreal, e esposa; e Eduardo Dias, notá-
rio, e companheira, a par de criançada, do 

clero, irmandades, grupos afectos à Mis-
são, associações, Comissões de Festas, 
colectividades culturais e recreativas, etc.
Ainda não era uma hora da tarde quando 

o cortejo regressou à igreja sem qualquer 
incidente de maior e para a celebração 
eucarística que se seguiria sob o lema de 
“Alegria, Paz, Amor”.
A missa solene, assaz participada e bri-
lhantemente acompanhada pelo Coral do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres, sob a 
direcção de Filomena Amorim, foi presi-
dida pelo padre António Araújo, coadju-
vado pelo diácono António Ramos, indo 
a coroar no final uma dezena de jovens, 
sendo contudo de realçar a coroa prin-
cipal, no neto dos mordomos, o menino 
Christopher, filho de Sandra Silva e Josef 
Boutros. 
A homília do padre Araújo, constituiu 
uma das surpresas mais agradáveis desta 
festa, não só por ter falado desta tradição 
muito querida do povo açoriano, inicia-

António Vallacorba
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Entretanto, já temos mordomo para 2008, 
na pessoa do padre José Maria Cardoso, 
desta Missão e nesta altura ausente no 
Continente, em virtude do precário estado 
de saúde do pai.
Viva o novo mordomo!
Ver-nos-emos, seguidamente, em Laval.

Marcelo Neves, de Toronto, o “clássico” 
ribeiragrandense Jorge Silva, dos Estados 
Unidos, e o nosso competente homem lo-
cal do som e do JF Night Productions, Jeff 

Gouveia.
Nesse dia, rezou-se o terço no templo, 
presidido pelo padre Araújo, seguindo-se 
dali em cortejo para a cave da igreja, onde 
foi servida, por duas vezes e centenas de 
pessoas, a primeira das refeições da par-
tilha, na forma de carne guisada, pão, vi-
nho, refrescos e massa sovada, oferta dos 
mordomos. 
Felicitamos os mordomos destes sabo-
rosos festejos, a Comissão das Festas, a 
Missão e demais pessoas que neles cola-
boraram.

da pela Rainha Santa Isabel, inspirada da 
obra do padre Fiorio, italiano, e levada pe-
los Franciscanos para o arquipélago, mas 

ainda pelo significado e a mensagem que 
lhe imprimiu.
Para o padre Araújo, “A festa do Divino 
ou é feita num verdadeiro espírito de uni-
dade cristã ou melhor fora não a fazer”. 
Salientando o facto de o Espírito Santo 
ser o Deus do amor, recomendou “recons-
truir-se a fraternidade em linhas novas e 

renovadas”.
Chovia copiosamente quando, finda a 
eucaristia, os mordomos foram em cor-
tejo para o subsolo da igreja, onde foram 
servidas as tradicionais sopas do Espírito 
Santo, cozido, carne assada, massa sova-
da, vinho, refrescos – tudo de sabor ex-
cepcional e abundatemente.
Era um regalo ver aquele recinto “pilha-
do” de gente durante esta comum refeição, 
todos à mesma mesa, sem distinções, na 
paz e fraternidade dos homens, mulheres 
e crianças e sob o olhar atento do Divino!
Foi neste muito alegre ambiente que a 

IMPÉRIO DO PENTECOSTES, EM SANTA CRUZ

O Espírito Santo foi bem servido
Filarmónica Portuguesa de Montreal deu 
um óptimo concerto, se dançou exuberan-
temente e se conviveu em harmonia e em 

recordação do passado nas ilhas saudosas 
e distantes.
Note-se que este fim-de-semana foi pre-
cedido de dias intensamente vividos, quer 
na apresentação dos bezerros, na respec-
tiva fazenda, quer na Sala do Divino Es-
pírito Santo, onde, perante um lindíssimo 
altar com os símbolos do Divino, da inspi-

ração de Odália Cabral e do próprio Fran-
cisco Andrade, que pintou o quadro cen-
tral pondo em relevo uma pomba – onde, 
dizíamos, se recitou o terço com muita 
devoção e alegria, na fartura dos comes-
e-bebes, no calor da amizade e na exce-
lência do entretenimento, protagonizado 
por Rosie, Luis Duarte, Rui Mateus, Jor-
delina Benfeito, António Moniz e Libério 
Lopes, etc.
Até que se chegou ao sábado, num dia 
maravilhoso de temperatura e activida-
des no arraial e no subsolo da igreja, com 
relevo para as brilhantes actuações de 
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†

29 de Maio de 2007
1 Euro = CAD 1.465780

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

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent                   514.849.6619

CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale         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

Consulado Geral
de Portugal em Montreal

2020 Rua University, suite 2425

Tel.: 514.499.0359
www.secomunidades.pt

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
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família            514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo                514.353.1550
Clube Oriental                            514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano          514.323.7391
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
Folc. 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 Benfi ca        514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

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
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d’Arc    514.842.6141
Hospital Ste-Justine              514.345.4931
Normas do trabalho               514.873.7061
Sun Youth                        514.842.6822

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

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
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804

HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO 514.886.7001
HELIO 514.497.3896

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.             514.484.3795

CENTRO CRISTÃO DA FÁMILIA(P.A.O.C)

2500 Boul. Rosemont             514.704.0006

MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert                                    514.271.6452

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373

MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides     450. 669.7467

MÓVEIS
MEUBLES JEUNESSE
4089 St-Laurent                             514.845.6028

NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203             514.843.5626

EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

OURIVESARIA
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent                514.843.8727
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod                514.272.0362

PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.                514.288.2082

QUIROPRATAS
DR. MARC CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon E.             514.351.1716

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

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390

ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                   514.844.4588

Postos permanentes 
sindicalizados Empregado para 

serviços no domicílio 
de pessoas idosas.

Tarefas: ajudar na preparação das refeições, limpeza ligeira, 
lavar roupa e engomar.
30 horas garantidas.
Salário horário: $9.00
Prémio de transporte mensal: $59
Após 1 ano de serviço: Seguro colectivo e hora de doença 
paga. Sítios de trabalho: Ahuntsic, Montreal-Norte, Borde-
aux-Cartierville et St-Laurent. Referências exigidas. 

514 383-1222 local 222

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

Narciso Rodrigues
21/03/1950 – 31/05/1997

Amado Pai: 10 anos já se passaram desde que Deus vos 
chamou ao seu lado.
Não houve nenhum dia aonde não pensámos no homem 
maravilhoso que você era.
Você estará sempre no nosso pensamento e no nosso 
coração até o dia aonde se voltaremos a encontrar.
Obrigado por tudo, Pai Querido.
Que Deus vos guarde!

Seus fi lhos Lucy (Walter), David e esposa Felismina.

10º ano de saudade

†

†

Maria Júlia Teixeira
Faleceu em St-Jean-sur-Richelieu, no 
dia 27 de Maio de 2007, com 75 anos 
de idade, Maria Júlia Teixeira, natural 
de Ribas, Celurico de Basto, Portugal, 
esposa de Francisco Rodrigues.
Deixa na dor seu esposo; seus irmãos 
Manuel (Rosalina Machado), Serafi n 
(Adelaide Silva), António (Eugenia 
Moura), José (Maria Monteiro), João (Inês 
Sousa) e Francisco (Vera Sousa), 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 ontem, terça-feira 29 de Maio de 2007, na 
Igreja Santa Cruz, seguindo o corteje fúnebre em direcção ao 
Cemitério Repos St-François d’Assise onde foi a sepultar.
 A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas 
que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou 
que, de qualquer forma, se lhes associaram na dor. A todos 
um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Olívia Pacheco
Faleceu em Montreal, no dia 24 de Maio 
de 2007, com 90 anos de idade, Olívia 
Pacheco, natural do Caboco, Vila da 
Lagoa, São Miguel, Açores, esposa de 
José Furtado Tavares, já falecido.
Deixa na dor seus fi lhos Lorena (José 
Medeiros Frazão), José (Berta Emília Mota 
Pacheco), João Alberto (Maria Adelina da 
Ponte), Fernando (Rita Couto), já falecido 
Jaime Tavares; seus netos José Fernandes, Suzana (Ângelo 
Soares), Juvenalia, Sandy, Nelson (Nelita Bento), Carrie 
(Patrick Cyr), Daby (John Kantisis), Richard (Lilia Cruz), 
Marlene, Cármen, Ver Lúcia; seus bisnetos Miaka, Adam, 
Rafael, Arianne e Vanessa, assim como outros familiares e 
amigos.
 Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514. 277.7778    www.memoria.ca 
Eduino Martins
O funeral decorreu sábado, dia 26 de Maio, na Igreja Santa 
Cruz, seguindo 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 tomar parte nas cerimónias fúnebres ou 
que, de qualquer forma, se lhes associaram na dor. A todos 
um sincero Obrigado e Bem-Hajam.
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EMPREGOS EMPREGOS
Operários, mínimo de 5 anos exp. 
em “pavé-uni” e muros de apoio. 

Bom salário. Tempo inteiro.
(514) 820-5247

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

Contactar Carlos (514) 231-7583

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

Operadoras com experiência, para 
máquinas “plain” e “overlock”. Para 
roupa de senhoras.  (514) 845-6680

Procuramos padeiro a tempo 
inteiro. (514) 272-0362

Varina Aluminium admite pessoal 
para trabalhos de instalação.

(514) 362-1300

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

Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150CLASSIFICADOS
01
02
03
04
05
06
07

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

  IDENTIFICAÇÃO
NOME
MORADA
CIDADE   CÓDIGO POSTAL
TELEFONE   (         )
DATAS DE PUBLICAÇÃO  

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

  PAGAMENTO

Todos os classifi cados 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.

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 insufi ciente, o anúncio será cortado para refl ectir o montante do pagamento.

ALUGA-SE VENDE-SE
Vende-se comércio, na zona portugue-
sa. Para mais informações, contactar 

(514) 576-8742 ou (450) 622-8161

Empregados de mesa e de balcão, 
que falam Português, Francês 
e Inglês. Cozinheiros (as) com 

experiência de base.
Carlos Castanheira 

(514) 668-4083

Procuramos assistente cabeleireira. 
(514) 844-9057

Cidade da Guarda, Portugal, vende-se 
moradia com garagem, rés-do-chão, 
1º andar e sótão. (514) 722-0201 

Casa em São Miguel, Açores. Toda 
equipada, com lugar para 3 casais. 

(450) 635-6558

Procuramos homens, com conheci-
mentos em trabalho de cimento ou de 
pedra. Bom salário. Tempo inteiro. 

(514) 683-6644 

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

Vendedor/a para loja de sapatos, 
aberta 3 dias por semana (quinta, 
sexta, sábado). Contactar Suzanne
(514) 842-6402 – 103 Mt-Royal este

Em Portugal, moradia junto à praia 
(Caldas da Rainha); moradia e/ou 
apartamento junto à praia de bom su-
cesso, (Foz de Orelho), Óbidos. Casa 
com 3 quartos ou estúdio com 1 quarto. 
Aluga-se nos meses de Junho, Julho, 
Agosto e Setembro. (514) 351-2998

Precisa-se Sra. livrem 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

Procura-se pessoa para lavar pratos, 
ajudante de cozinha e empregados de 
mesa com experiência. 

(514) 836-3066 ou (514) 393-3456

Companhia de pavimentação de asfal-
to bem estabelecida, situada em Laval, 
procura jornaleiro e condutor classe 1 
ou 3, e instalador de « pavé-uni ». 

(450) 681-2547

Procuramos equipa completa para 
colocação de “pavé-uni”. 

Contacter Joe: (514) 808-0419

Posto permanente de recepcionista, 
35 horas por semana, para escritório 
no ramo dos seguros: SILVA, LAN-
GELIER & PEREIRA INC. Deve falar 
Português, Francês e Inglês. Enviar 
CV por fax ao: 

514 8480133 ou 
por e-mail ao: slpin@qc.aira.com

Cozinheiro Com experiência para 
churrascaria na Vila Mont-Royal. 
Abertura em Julho ou Agosto. Salário 
de base mais comissão. 

Contactar 450-638-4421

Jetta, ano 2000, com 56.000 Km em 
boas condições. 6800$. Automático e 
ar condicionado. (514) 336-9670

Mobília completa de cozinha (fogão, 
frigorífi co, mesa e cadeiras), quarto 
de dormir completo. Mobília de salão, 
sofás em couro. Máquinas de lavar e 
de secar. Com um ano de uso. 

(514) 966-2640 / (514) 387-0459 
(depois das 15h)

Em Anjou, apartamento 5 1/2 impe-
cável, disponível para o 1º de Julho. 
Perto da paragem do autocarro e do 
metro. (514) 659-9149

Em Ville St. Laurent, alto duplex 5 1/2, 
aquecido, rua tranquila perto de todos 
os serviços. Frente ao parque. Estações 
de metro e de comboio. 

(514) 744-3962
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FOTOS DA SEMANA

CASAL DA SEMANA

Domingo, 20 de Maio de 2007, realizou-se no restauran-
te Tasca um evento raríssimo. Luis e Teresa Rodrigues 
festejaram o seu 60º aniversário de casamento, um mo-
mento muito emocionante para eles e as sua famílias. 
Parabéns.

Celebrando 80 anos de vida de Albertina Ventura Furta-
do que nasceu em 14 de Maio de 1927. Parabéns a você, 
nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de 
vida! Tenha tudo de bom, do que a vida contém,tenha 
muita saúde e amigos também. Hoje é dia de festa, can-
tam as nossas almas, para a menina Albertina Ventura 
Furtado, uma salva de palmas! Da parte da sua filha Lú-
cia Furtado e dos seus netos, Rudy, Wesley, Derek, Jef-
frey e Sarina.

O ano 2007 é o ano preferido para a escolha das 
Sete Maravilhas de Portugal. A votação já está 

em curso há mais de cinco meses e vai durar até ao 
dia 7 de Julho deste ano, dia em que serão anuncia-
dos os vencedores. São 21 os monumentos no concur-
so. Apresentamos esta semana mais um monumento. 
Para votar, ir ao Site Web: 7maravilhas.pt.

O monumento mais importante do reinado de D. João V, 
que tanto influenciou a arquitectura portuguesa subsequen-
te, inscreve-se numa lógica complexa, assente sobre prin-
cípios que pretendiam legitimar a autoridade do monarca 
a nível interno e externo. Na realidade, esta duplicidade de 
políticas esteve sempre presente nas opções do Magnânimo, 
condicionada pelas escolhas de D. Pedro II, mas plenamen-

AS SETE MARAVILHAS DE PORTUGAL

te assumida e defendida no decorrer do seu reinado. Se a 
imposição do seu poder no interior do país era importan-
te, a denominada política romana visava impor Portugal no 
mapa europeu ao nível das mais importantes nações, como 
eram França e Espanha. A Mafra, “simbólica e imensurável, 
caber-lhe-ia fornecer a ilustração visual e retórica de um po-
der absoluto, que alcançara fundir no seu corpo gigantesco 

a totalidade das referências que polarizam a lealdade da Na-
ção”.
As fontes nacionais parecem concordar em relação ao voto 

sucessório feito por D. João V, em consequência do qual o 
monarca autorizou, em 1711, a edificação de um convento 
franciscano em Mafra. Todavia, nos anos que medeiam entre 
1711 e 1717, data do lançamento da primeira pedra, ocor-
reu uma primeira alteração de planos, e os alicerces abertos 
em 1716 tinham já em vista um convento de 80 monges e 
não de 13, como estava originalmente previsto. Os traba-
lhos desta fase prolongar-se-iam até aos primeiros anos da 
década de 1720, quando D. João V reformulou a sua ideia 
para Mafra, ampliando o convento de forma a poder rece-
ber 300 monges. A esta modificação de planos não deverá 
ser estranho, ainda mal esclarecido abandono do projecto da 
Patriarcal (em 1719), que o rei pretendia construir na capi-
tal, sob o risco do italiano Juvara. O facto da igreja estar já 
num estado bastante avançado implicou a sua manutenção, 
adaptando-se e ampliando-se o restante plano, ainda sob a 
responsabilidade de João Frederico Ludovice. 
As obras avançaram a um ritmo extraordinário e, de todos 

os pontos do reino chegaram trabalhadores, transformando 
Mafra num dos maiores estaleiros que o nosso país conhe-
ceu. Sagrada a igreja em 1730, o restante complexo ainda 
demoraria a ficar totalmente concluído, por aqui passando 
uma série de arquitectos e todo um conjunto de pintores, es-
cultores, entalhadores, boa parte dos quais italianos, que im-
primiram uma magnificência extraordinária aos interiores 
do palácio, de que destacamos a Basílica e a Biblioteca, esta 
última numa fase mais tardia. A igreja axial une os palácios 
do Rei e da Rainha, papel que a biblioteca desempenha no 
extremo oposto, envolvendo ainda o convento, estruturado 
em torno de um pátio1. Nestas componentes áulicas, eclesi-
ásticas, militares e de saber, se estrutura a ideia de D. João V, 
materializada num edifício que pela sua imponência e imen-
so estaleiro haveria de influenciar de forma inequívoca toda 
a produção arquitectónica e artística posterior, assinalando 
“a penetração definitiva do Barroco” no nosso país.

Convento e Basílica de Mafra
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Sylvio Martins

Os Impérios do Divino Espírito Santo são um dos 
traços mais marcantes da identidade açoriana, 

constituindo um culto que para além de marcar o 
quotidiano insular, determina traços identificadores 
que acompanham os açorianos para todos os lugares 
onde a emigração os levou. Para além dos Açores, o 
culto está hoje bem vivo em Montreal.
A distribuição de alimentos varia um pouco de ilha para 

ilha. Em todas é constituída basicamente pela “pensão”: 
carne, pão, massa sovada e vinho. Esta tradição não foi 
esquecida em Montreal. Desde 1987, Graça Barbosa e a 
sua família estão a cargo desta distribuição tradicional. 

Cada ano, na sexta-feira, preparam a decoração dos au-
tomóveis e camionetas, que difere dos anteriores anos, e 
sempre lindos, para o povo ver. No sábado fizeram a dis-
tribuição, que muitos admiraram iniciando-se na Missão 
Santa Cruz, e durante todo o dia levaram as pensões a 170 
famílias através do seu bairro, delimitado do norte ao sul 
pelas ruas Van Horne e Sherbrooke, e de este a oeste por 
Henri-Julien e Avenida Parc. No fim-de-semana passado 

20º aniversário ao serviço da distribução das pensões

tivemos a oportunidade 
de ver esta distribuição 
das pensões. 
Nos tempos antigos, nos 

Açores, iam em carros de 
bois, daqueles bem ve-
lhos, com rodas maciças 
de madeira, todos enfei-
tados com grinaldas e 
arcos de flores de papel, 
com uma grande roda 
frontal de flores de papel 
brilhante de várias cores. 
Os próprios bichos, com 
a sua pachorra, também 
iam bem enfeitados. 
Quando Graça Barbosa começou a organizar este even-

to, não era preciso carro de bois mas de automóveis e 
camionetas motorizados e enfeitados à maneira tradicio-
nal com o toque daqui, claro. Com a imaginação da sua 
equipa, e com um álbum de fotos dos ano precedentes 
podem criar e inovar, de ano em ano, as lindas decora-
ções para este evento. Este ano, Graça Barbosa e a sua 
família festejaram o 20º aniversário da organização deste 
evento. Mas não é ela que faz tudo, Tony Araujo, o seu 
namorado, dá uma grande ajuda em geral, o seu pai pre-
para a estrutura de madeira, a sua mãe guarda as crianças 
e prepara a comida para este evento. A irmã Rita e seu 
esposo Victor, o irmão Joe e Idalina, primos e primas,  
ajudam nesta organização. Para resumir, são 27 pessoas 
que fazem deste evento um sucesso anual. 
Parabéns Graça pelo seu empenho para continuar estas 

lindas tradições.

VÁRIAS DECORAÇÕES ATRAVÉS DOS ANOS

Foto de Michael Estrela

Foto de Michael Estrela
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O Sport Lisboa e Benfica 
terminou no passado do-
mingo uma digressão nor-
te-americana que permitiu 
aos emigrantes da costa 
este do continente de ve-
rem e apreciarem alguns 
dos especialistas do clube 
em acção. O Benfica ac-
tuou contra o Toronto FC, 
há oito dias, em Toronto e 
no domingo, dia 27, com o 

AEK de Atenas em New 
Jersey. A comitiva Ben-
fiquista veio promover a 
marca Benfica e vender 
inscrições de sócios, mas 
também realizou um en-
caixe importante.
O primeiro jogo proporcio-
nou pouco espectáculo e até 
ficou empatado a zero. As-
sistiram 18,000 adeptos ao 
jogo em Toronto, no BMO 
Field, novo estádio nacio-
nal de futebol no Canadá e 
casa do Toronto FC. Neste 
jogo entre os estreantes da 
MLS (liga profissional da 
América), Toronto FC, e 
o terceiro classificado da 
primeira liga portuguesa, o 
Benfica, ambas as equipas 
jogaram pouco futebol. Os 
dois treinadores apresen-
taram maioritariamente 
jogadores de segundo pla-
no, já que as duas equipas 
tinham jogado no fim-de-
semana anterior e tinham 
outro jogo pela frente na 
mesma semana.

Após este jogo, o Benfica 
deslocou-se para Newark, 
em New Jersey, para o seu 
segundo e último jogo na 
digressão norte-america-
na, contra um adversário 
superior ao Toronto FC, 
o AEK de Atenas. Tal 
como o Benfica, o AEK 
tinha muitos jogadores au-
sentes – por várias razões 
(selecções, lesões, etc.) –, 

mas não deixou de ser um 
bom espectáculo. Cerca 
de 23,000 simpatizantes 
foram ver os craques no 
Giants Stadium, domingo 
passado. O jogo concluiu 
com a vitória do Benfi-
ca por 2-1, com o golo da 
vitória a sair dos pés de 
Rui Costa, que voltou a 
marcar pela camisola do 
seu coração. Do lado dos 
gregos, o ex-Benfiquista 
Manduca apontou o golo 
solitário num jogo que viu 

muitos cartões amarelos e 
uma péssima prestação da 

equipa de arbitragem ame-
ricana.
Para este jogo em New 

Jersey, seguiram muitos 
portugueses espalhados 
pela costa este dos Esta-
dos Unidos, mas também 
pôde-se verificar a presen-
ça de uma comitiva ben-
fiquista de Montreal, que 
representou o grupo oficial 
de apoiantes do Benfica, 
os “No Name Boys”. Este 
núcleo de Montreal fez a 
viajem para assistir ao jogo 
e apoiar o mais possível o 
seu clube. Os jovens leva-
ram vários estandartes e 
bandeiras de apoio que não 
passaram desapercebidas 
no estádio nem pela comu-
nicação social em Portugal. 
Eram nove jovens entre os 
seus 15 e 23 anos (ver foto-
grafias), que viram os seus 
esforços serem recompen-
sados com uma camisola 
e umas meias oferecidas 
no final do jogo por joga-
dores do Sport Lisboa e 
Benfica. Desde o aqueci-
mento até ao final do jogo, 
os nove luso-canadianos 
foram sempre apoiando a 
equipa e até exibiram uma 
frase para a estrela Italiana 
do Benfica, Fabrizio Mic-

coli. A frase, em Italiano, 
foi agradecida com gestos 
pelos jogadores, incluin-
do o mesmo Miccoli. Rui 
Costa, que também tinha 
um estandarte de apoio 
na secção dos “No Name 
Boys”, veio pessoalmente 
entregar a sua camisola a 
um dos apoiantes de Mon-
treal no final do jogo. Pou-
co depois, foi Miguelito a 
vir dar as meias que vestiu 
durante o jogo ao membro 
mais jovem da claque ca-
nadiana.
Luís Filipe Vieira já con-

fessou que está muito aten-
to ao mercado, mas que o 
Benfica neste momento “é 
um clube comprador e não 
vendedor”. Na lista das 
despensas estão Beto, Mar-
co Ferreira, Manu, Paulo 
Jorge e, eventualmente, 
Anderson, que não sairá a 
um preço qualquer.

O Sporting conquistou a 14ª Taça de 
Portugal ao bater o Belenenses com 

um golo solitário de Liedson, coroando 
com um título, o primeiro nos últimos cin-
co anos, a brilhante ponta final da época, 

sem derrota desde o início de Dezembro 
de 2006. Desta vez os leões não marcaram 
a abrir, mas ao cair do pano, quando já 
pairava o fantasma do prolongamento. Ao 
primeiro apito de Pedro Proença abriram-
se as comportas do céu para uma chuva 
miudinha que se fez sentir na primeira 
parte e para a habitual entrada de rompan-
te dos leões.
Um magnífico passe de 

Polga a lançar Nani deu 
início a um lance que dei-
xou as bancadas em ex-
pectativa, com os leões a 
trocarem a bola e com a 
defesa dos azuis aos pa-
péis. Romagnoli encheu 
o pé, Costinha defendeu 
em esforço, Nani assistiu 
Liedson, o avançado de-

Sporting vence Belenenses (1-0) e conquista a Taça

Sporting faz a festa no Jamor

Benfica   24 títulos
Sporting  14 títulos
F. C. Porto  13 títulos
Boavista  5 títulos
Belenenses  3 títulos
V. Setúbal  3 títulos
E. Amadora  1 títulos
Beira-Mar  1 títulos
Académica  1 títulos
Leixões   1 títulos
Sp. Braga  1 títulos

OS VENCEDORES

volveu, mas, no meio de tanta cerimónia, 
acabou por dar em nada. O Sporting con-
tinuava a encontrar muitos espaços nos 
flancos.

Pelo meio, mais um sinal da equipa do 
Restelo, com Polga a perder a bola para 
Dady e este a assistir Silas. O 10, já na 
área, ultrapassou Abel e atirou forte à fi-
gura de Ricardo. Mas a última oportuni-
dade, antes do intervalo, seria dos leões, 
com um desvio de Nivaldo a um tiro de 
Romagnoli. Costinha salvou com uma pal-
mada. A segunda parte foi menos intensa, 
com a dança das substituições a quebrar o 

ritmo. O jogo seguiu aberto, 
com Costinha a voltar a bri-
lhar, negando um golo a Lie-
dson, enquanto Dady obri-
gava Ricardo a desviar uma 
cabeçada: a bola ainda vai à 
barra. Mas, depois de opor-
tunidades flagrantes de Ro-
magnoli, Nani e Liedson, o 
“levezinho” resolveu o jogo, 
a três minutos do final.

Benfica pela América do Norte...
Kevin Antunes
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Alonso e Hamilton oferecem dobradinha à McLaren

Já vem de longe este ‘’casamento’’ dos 
perfumes de Armani, Chanel e ou-

tros, e o odor da gasolina que se faz sen-
tir durante o fi m-de-semana nas ruas do 
principado. Já vem de longe a presença, 
nesta famosa cidade de Monte-Carlo, de 
caras bem conhecidas do mundo artístico 
e não só, que dão à cidade um colorido 
verdadeiramente especial ao vermos estes 
corpos femininos de uma tão rara beleza, 
contracenarem-se com a riqueza dos des-
lumbrantes barcos, atracados ao longo da 
Marina. Mónaco é capital da Fórmula 1. É 
aqui que a maior parte dos pilotos residem 
e passam os seus tempos livres. Domingo, 
palco de mais um Grande Prémio, o quin-
to do calendário 2007.
Espectaculares estiveram as McLaren 

neste que é sem dúvida alguma o mais 
prestigioso Grande Prémio na vida de um 
piloto. Vencer em Mónaco é como escul-
pir uma pedra, marcando pelos anos fora 
a sua passagem neste mundo maravilho-

so da F1. Foi o que fez Fernando Alonso, 
bicampeão do mundo, juntamente com o 
seu companheiro de equipa Lewis Hamil-

ton, ao oferecerem à McLaren o que eles 
não conseguiam desde a Malásia, uma do-
bradinha!
Filipe Massa (Ferrari) esteve bem du-

rante toda a corrida, mas como um erro 
dos comandantes do Campeonato não se 
reproduziu, o jovem brasileiro contentou-
se com o terceiro lugar no pódio, tal como 

o tinha previsto nas vésperas. O quarto 
lugar pertenceu a Giancarllo Fisichella 
(Renault), o qual realizou uma boa corrida 
na frente de Robert Kubica e Nick Hei-
dfeld, ambos da BMW, estes em quinto 
e sexto lugar respectivamente. Alex Wurz 
(Williams) e Kimi Raikkonen (Ferrari) 
fecharam os lugares pontuáveis, com o pi-
loto fi nlandês da Ferrari a atrasar-se ainda 
mais na corrida pelo título de Pilotos e a 
deixar a McLaren se distanciar no Mun-
dial de Construtores.
Mas vejamos o que foi o fi m-de-semana 

em Monte-Carlo. Como tem vindo a acon-

Hélder Dias
tecer, a McLaren mostrou-se aqui em Mó-
naco bastante mais rápida e mais fi ável do 
que os seus restantes competidores. Fer-
nando Alonso conquistou a sua primeira 
melhor posição na linha de partida (a 16ª 
em carreira) e Lewis Hamilton o tão cobi-
çado segundo lugar. Eles estiveram mag-
nífi cos, impecáveis… Não fosse uma falta 

anti-desportiva de Mark Webber, Lewis 
Hamilton, brilhante recruta, teria alcança-
do a “pole”... 
As faltas são bem patentes aqui em Mó-

naco, uma vez este circuito urbano ter 
dimensões verdadeiramente impressio-
nantes, provocando muitas aglomerações 
a nível de tráfego, facilitando também o 
jogo das obstruções. Filipe Massa, depois 
de ter reconhecido a superioridade da 
McLaren neste circuito, ainda conseguiu 
ser o terceiro piloto mais rápido, à frente 
de Giancarlo Fisichella, que neste circuito 
costuma dar muito bem conta de si. 

Para a McLaren, foi um fi m-de-semana 
sem erros em que Fernando Alonso con-
seguiu a “pole”, a volta mais rápida e a vi-
tória. O carro esteve perfeito e até melhor 
do que esperam. Durante as 78 voltas da 
prova, apenas três pilotos abandonaram, 
dois deles devido a acidentes. Próximo 
encontro a 8, 9 e10 de Junho no circuito 
Gilles Villeneuve, para o Grande Prémio 
do Canadá. Caro leitor, mais uma vez a 
mensagem amiga. Se for ao circuito, não 
se esqueça de levar consigo um rádio por-
tátil, creme solar, um boné e, sobretudo, 
beba muita água. Desejamos-lhe uma boa 
corrida e…que o melhor ganhe.
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É o testemunho do amor que a sua família lhe poderá oferecer na tranquilidade 

absoluta do Mausoléu Esther-Blondin

Edificado num local privilegiado pela natureza, o novo mausoléu testemunha, através

da beleza dos seus arranjos exteriores e interiores, o respeito que nós prestamos às familias 

que aqui vêm recolher.

Para honrar a vida em todo o seu esplendor e beleza.

Para mais informações, queira ligar para o 514 735-1361

ou visite www.cimetierenddn.org.

Para o Senhor Lourenço é mais do que um ramo
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