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Prop. Elvis  Soares
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Apontamento
Desporto: Vale tudo?
António Vallacorba

Os comportamentos pouco éti-
cos de Zinedine Zidane e de Marco
Materazzi  continuam a dar que
falar, inclusivamente com comen-
tários menos elegantes nos orgãos
da informação social e de jogos de
vídeo trocistas entre os cibernautas.
Como é do conhecimento geral, a
certa altura do prolongamento do
jogo da final do Campeonato do
Mundo entre a França e a Itália, o
Zidane agrediu à cabeçada o  Mate-
razzi, por – segundo confessou
mais tarde – o jogador italiano ter
chamado de prostitutas à mãe e
irmã do capitão francês durante
uma altercação entre os dois rivais,
acabando o agressor por ser expul-
so durante um momento crítico da
partida.

Convenhamos, essa não terá sido
Cont. na pág. 2

UE exige cessar de hostilidadesUE exige cessar de hostilidades
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Gil Vicente relegado
à Liga de Honra
João Mesquita

A Comissão de Disciplina da
Liga de Clubes decidiu ontem, por
unanimidade, relegar o Gil Vicen-
te para a Liga de Honra. A decisão
é passível de recurso para o Con-
selho de Justiça da Federação. O
Gil Vivente já fez saber que não
fica por aqui e o Leixões, caso o Gil
desça de divisão, vai apresentar
recurso, pois, segundo um comu-
nicado da Leixões Sad, o Leixões
deverá subir à 1a Liga, conforme
os regulamentos.Um caso, uma
bronca que ainda vai dar para
escrever muito, a menos de 1 mês
do início das Ligas de Futebol.
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Grandiosas Festas do Bom
Jesus Senhor da Pedra - Laval
19 e 20 de Agosto de 2006
SÁBADO:  A partir das18h00.
DOMINGO: 10h00: Eucaristia solene presidida pelo Pe.
José Vieira Arruda; 11h30: Almoço de festa no salão –
Bilhetes: adultos 20 festas, crianças até aos 12 anos: 10
festas;16h00: Procissão do Senhor da Pedra; 17h00:
Arraial com a Filarmónica do D.E.S. de Laval, Conjunto Sky
Queen; 21h00: Sorteio; Para mais informações, contactar:
Idalina Moniz (514) 865-6853, Tony Camara (514) 919-744
ou José Medeiros (514) 718-4668

Livro do galo 2007
O livro do galo 2007 já está em preparação. As pessoas
interessadas em publicar podem contactar Maria Furtado
ao 514.845.9635.

Desporto: Vale tudo?
a primeira expulsão do Zidane, nem a única
infracção cometida ao longo da sua pres-
tigiosa carreira futebolística. Todavia, qual de
nós não agiria de igual modo ante a provo-
cação e a humilhação do acto cobarde do
Mazeratti?

Uma provocação, aliás, que terá custado o
título aos gauleses, na medida em que é de
todo aceitável o facto de, se o capitão francês
não tivesse sido expulso, talvez o resultado
final pudesse ser outro, não só pelo contri-
buto que ele poderia prestar à equipa durante
o resto do tempo suplementar, como ainda
pela sua perícia na marcação de grandes
penalidades – factor que acabou por afundar
os franceses.

Seja como for, foram atitudes impróprias
de dois jogadores profissionais que, assim,
mancharam perante o mundo os seus no-
mes pessoais, os dos seus países e o da
própria modalidade que praticam.

Entretanto, a FIFA, que procedeu a inves-
tigações sobre as infracções de ambos os
jogadores como se impunha, acabou por
aplicar três jogos de suspensão ao Zidane
 - ele que fez o seu último jogo naquela final
– e dois ao Materazzi.

Não haja dúvidas nem equívocos: o Des-
porto e a dignidade humana foram seria-
mente desprestigiados pelas acções (ir)re-
flectidas do Zidane e do Marco Materazzi. Por

tal, a FIFA deveria considerar anulada a vitória
da Itália, retirar-lhe o respectivo título de
campeão, e, ao Zidane, o troféu de melhor
jogador do campeonato.

Para que ficasse como exemplo para todos.

No meio de toda esta polémica, e já agora,
convém recordar estas sábias palavras de
Stephen King, quando insinua que “Somente
os inimigos dizem a verdade; os amigos e os
amantes mentem descaradamente, envol-
vidos como estão na teia do dever”.

©Getty images

Rina Castelnuovo - The New York Times

CH-TV - CANAL 14
Esta semana podem ver: entrevistas com: a cantora São;

João de Ponte, vice-presidente da comissão das festas da
Nossa Senhora do Monte; Catherine Binette, do
Organismo Internacional Alternatives.

Piquenique da Casa dos
Açores do Quebeque

A Casa dos Açores do Quebeque organiza um pique-
nique este domingo, dia 6 de Agosto de 2006, na praia da
Oka. Todos são bem-vindos.

Para mais contactos, CAQ (514) 388-4129.

Conferências
Centro de Ajuda à Família

O Centro de Ajuda à Família terá novamente os seus
serões de conferências a partir do 6 de Setembro 2006, às
19h00 no local 121 do Jeunesse au Soleil. As sessões de
informação de Outono terão como tema: As crianças. Para
mais informações: 514-982-0804

UE exige cessar de hostilidades
Bruxelas (Lusa) - Os ministros dos Negó-

cios Estrangeiros da União Europeia pedi-
ram ontem “o cessar imediato das hosti-
lidades” no Líbano e reclamaram a obtenção
de um acordo político entre as partes que
possibilite posteriormente “um cessar-fogo
duradouro”.

O Conselho da UE chegou assim a uma

posição comum que concilia as posições dos
partidários do pedido de um “cessar-fogo
imediato”, entre os quais a presidência
finlandesa, França e Espanha, e os que se
mostravam renitentes em especificar quan-
do tal situação deve ser alcançada, como o
Reino Unido e a Alemanha.

No texto acordado, os 25 apelam ao “cessar
imediato das hostilidades” e acrescentam
que as partes em conflito devem negociar as
“condições políticas” que tornem possível
“um cessar-fogo duradouro”.

Na conferência de imprensa após a reunião
dos 25, o ministro dos Negócios Es-

trangeiros finlandês, Erkki Tuomioja, con-
siderou que, “do ponto de vista das pessoas
que estão ameaçadas, não existem dife-
renças entre o cessar das hostilidades e o
cessar-fogo”.

A ministra dos Negócios Estrangeiras
britânica, Margaret Beckett, reforçou a ideia,
salientando que a declaração da UE não é

equivalente a uma “luz verde” para Israel
continuar a ofensiva militar.

A declaração europeia apoia também o
envio de uma força multinacional sob man-
dato da ONU, mas apenas se houver previa-
mente um acordo entre as partes, segundo o
ministro dos Negócios Estrangeiros francês,
Philippe Douste-Blazy.

Numerosos analistas consideram que um
acordo duradouro da crise entre Israel e o
Hezbollah não poderá fazer-se sem o apoio
diplomático da Síria, que mantém uma in-
fluência considerável no Líbano.
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Túnel do Marquês pronto
em Fevereiro ou Março

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa anunciou
segunda-feira que o túnel do Marquês deverá estar concluído
até Fevereiro ou Março de 2007.

«Até 22 de Dezembro estará tudo terminado à superfície e
depois são necessários mais dois meses para realizar alguns
testes e alguns acabamentos. Prevê-se que a obra reabra no
máximo em Fevereiro ou Março de 2007», adiantou Carmona
Rodrigues. Falta ainda concluir o troço do túnel que passa junto
à galeria da Linha Amarela do metro, sob a Avenida Fontes
Pereira de Melo, junto ao Sana Hotel, que necessitará de obras
de reparação de fissuras.

Para o presidente da autarquia, «esta infra-estrutura vai ficar
na história por vários motivos, até pela densidade de atenção
que mereceu».

Carmona Rodrigues destacou ainda o facto de não ter havido
incidentes de trabalho na obra, algo que considerou mais
importante do que «cumprir rigorosamente os prazos».

Sendo assim, a conclusão desta obra deverá acontecer mais
de dois anos após a data inicialmente prevista, que deveria estar
concluída apenas ano e meio após o início da sua construção
em Agosto de 2003.

A obra vai também acabar com cerca de 19 milhões de eu-
ros superiores ao inicialmente previsto, em parte por causa da
paragem das obras por sete meses ditada pela providência
cautelar interposta por José Sá Fernandes que acarretará um
custo de quatro milhões de euros a mais, para além de
despesas de obras que não estavam previstas.

O anúncio feito esta segunda-feira por Carmona Rodrigues
aconteceu durante uma visita ao túnel do Marquês, onde
estiveram também presentes os vereadores da oposição da
autarquia, bem como os deputados da comissão de urbanismo
e mobilidade da Assembleia Municipal de Lisboa.

Jovens não aderem à extrema-direita
O presidente da República, Cavaco Silva, não acredita que os

jovens portugueses se deixem seduzir pela extrema-direita.
Cavaco Silva comentou, desta forma, a notícia do semanário
«Expresso» que, citando um relatório da GNR entregue terça-
feira ao Governo, dava conta da tentativa de movimentos de
extrema-direita para recrutar apoiantes junto das escolas
secundárias. O Chefe de Estado considera que é uma questão
que deve ser seguida de perto mas lembra que «o povo
português não tem uma tradição racista». «Eu confio na
juventude portuguesa. Não acredito muito que a nossa
juventude se deixe atrair por teias de racismo. Tenho sempre
encontrado no contacto com a juventude uma grande abertura
em relação a outras culturas e a outros povos», sublinhou o
Chefe de Estado. Cavaco Silva falava aos jornalistas no final de
uma deslocação a Pombal, onde recebeu a Medalha de Ouro
do concelho e inaugurou o Arquivo Municipal, a Praça do
Marquês e a Ludoteca Municipal. Confrontado com as críticas
de Joe Berardo, que o acusou de ter criado um tabu cultural ao
dizer que tinha dúvidas sobre a Fundação Berardo, o Presi-
dente da República respondeu nada mais ter a acrescentar
sobre o assunto.

©AVP Arquivos
Cavaco Silva

Algarve - Segundo a Protecção Civil, o jipe que transportava
nove pessoas despistou-se por causas ainda por apurar,
provocando a morte ao motorista de nacionalidade portuguesa
e aos restantes ocupantes.

Depois da informação inicial de que os turistas seriam todos
holandeses, as autoridades de saúde adiantaram que apenas
três são desta nacionalidade e os outros cinco pertencem a
uma família inglesa. Tratam-se de cinco homens e três
mulheres.

Neste momento todos os feridos encontram-se em
observação no Hospital Distrital de Faro, estão em situação
estável e nenhum deles corre risco de vida,assegurou o direc-
tor-clínico, Larguito Claro.

Horas antes, o comandante dos bombeiros de Loulé deu
conta das primeiras informações conhecidas sobre este
acidente.

«Cerca das 11:24 no sítio Conqueiros, freguesia de Alte,
concelho de Loulé, foi-nos dado um alerta de um acidente em
que foi interveniente um jipe com nove pessoas a bordo»,
explicou José Faisca.

O responsável adiantou também que na operação de
resgate «foram utilizadas duas viaturas médicas e uma
ambulância do INEM, oito ambulâncias dos bombeiros, um
helicóptero e 30 homens».

José Faísca disse ainda que as duas vítimas mais graves fo-
ram evacuadas através do meio aéreo para o Hospital de Faro.

João Ferreira, da empresa Zebra Safari, que promove estes

Despiste faz morto português e oito feridos
passeios em veículos todo-o-terreno pela serra algarvia.

João Ferreira garantiu que a empresa cumpre todas as
normas de segurança, não encontrando por isso uma
explicação para este acidente até porque o motorista era um
profissional bastante experiente.

«Era uma pessoa que trabalhava todos os Verões connosco,
já há cinco anos», disse.

João Ferreira assegurou ainda que o motorista conhecia
bem o percurso e que o veículo seguia em caravana num grupo
de seis jipes «devagarinho, a descer uma estrada estreita com
curvas».

O presidente da Região de Turismo do Algarve, Hélder Mar-
tins, comentou que este tipo de acidentes são a excepção e
não a regra nos safaris que se realizam na época turística
algarvia.

«Não é uma prática corrente a existência, acontece como
qualquer outro acidente. Neste caso concreto as viaturas
seguiam em fila indiana e há uma delas que num dos caminhos
da serra algarvia terá colocado a roda ligeiramente fora do trilho
e aí tombou», afirmou.

Hélder Martins considerou ainda que as empresas que
realizam safaris estão certificadas e licenciadas, cumprindo as
normas de segurança em vigor.

Lista dos devedores ao Fisco
já está disponível na Internet

O Ministério português das Finanças divulgou segunda-feira
a lista dos contribuintes com dívidas ao Fisco, da qual constam
empresas e contribuintes individuais.

No endereço www.e-financas.gov.pt é possível consultar a
lista de devedores, de que fazem parte os contribuintes que
não têm a sua situação fiscal regularizada, tanto pessoas
singulares com dívidas superiores a 50 mil euros como
pessoas colectivas com dívidas acima dos 100 mil euros.

A tabela encontra-se ordenada por ordem alfabética e inclui
o número de identificação fiscal, nome do devedor e escalão
da dívida.

Mesmo que os contribuintes tenham impugnado a liqui-
dação ou que tenham pedido para pagar em prestações a
dívida, o seu nome continua a fazer parte da lista.

Assim que a dívida for regularizada ou quando o contribuinte
apresentar garantia para o seu pagamento, o seu nome
desaparece da lista pública dos devedores.
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Miami festeja afastamento,
calma em Havana

Grupos de cubanos no exílio festejaram, esta terça-feira, o
afastamento, por agora temporário, de Fidel Castro da
presidência cubana, na sequência de uma intervenção cirúrgica
a que o líder cubano teve de se submeter.

Em Miami, milhares de exilados festejaram este
afastamento nas ruas desta cidade norte-americana da Florida,
em especial na Calle Ocho, a rua mais importante da Little
Havana, onde vive grande parte da oposição ao ditador de Cuba.

«Estou satisfeita mas triste ao mesmo tempo, porque muitos
de nós não estão aqui para ver este acontecimento», disse uma
habitante deste bairro, numa referência aos exilados que
lutaram contra Fidel Castro e aos cubanos que morreram nas
perigosas travessias para os EUA, para fugirem ao regime
castrista.

A polícia foi mesmo obrigada a fechar as ruas deste bairro de
Miami, numa altura em que cerca de meio milhar de pessoas
já festejava os acontecimentos em Cuba perto de uma
pastelaria local, onde, na segunda-feira, George W. Bush tinha
classificado o regime de Fidel como «tirânico».

Convencidos de que poderá estar próximo o fim da ditadura
castrista que dura desde 1959, os exilados festejaram com
bandeiras cubanas e como gritos de «Viva Cuba Livre».

Em contrapartida, Havana, a capital cubana, viveu um dia
perfeitamente normal, com poucas pessoas nas ruas, apesar
de segundos depois da notícia de delegação dos principais
poderes de Fidel no seu irmão Raul as linhas telefónicas da ilha
tenham colapsado.

O presidente venezuelano foi dos poucos líderes mundiais
a reagir a este afastamento de Fidel, ao desejar de «todo o
coração uma rápida recuperação» do presidente cubano.

Depois destas palavras, proferidas durante uma visita a
Hanói, no Vietname, Hugo Chavez, de punho erguido, gritou
«Viva Fidel Castro».

O Presidente da China, Hu Jintao, enviou igualmente um
telegrama de melhoras ao líder cubano Fidel Castro, anunciou
o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) chinês.

«Hu expressou em seu próprio nome, em nome do Partido
Comunista Chinês, do governo e do povo chinês a sua
solidariedade a Fidel Castro pela hospitalização devido a uma
doença desde há alguns dias», refere o comunicado.

Também o governo espanhol desejou o «rápido
restabelecimento» do dirigente cubano.

O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Miguel
Angel Moratinos, pediu ao seu embaixador em Havana,
Carlos Alonso Zaldivar, para transmitir às autoridades cubanas
os votos de melhoras.

«Seguimos atentamente a situação, tal como fazemos para
qualquer líder mundial», acrescentou um porta-voz do
Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol.

Por seu lado, a Casa Branca diz estar a «acompanhar a
situação», não querendo «especular sobre a sua saúde».

«Queremos continuar a trabalhar para que um dia Cuba seja
livre», acrescentou Peter Watkins, um dos porta-vozes da casa
Branca.

Governo anuncia que vai criar
programa “Idoso Activo”

O Governo dos Açores vai implementar um programa
intitulado “Idoso Activo”, que terá como principal objectivo,
como o próprio nome indica, contribuir para manter activos os
cidadãos da faixa etária designada de terceira idade.
O anúncio desta medida foi feito ontem, pela Directora Re-
gional da Solidariedade e Segurança Social, Andreia Cardoso
da Costa, no decorrer de um convívio com dezenas de idosos
do concelho de Ponta Delgada, realizado no Pinhal da Paz, sob
o lema “Ser idoso, ser valioso”.

Segundo precisou a Directora regional, o “Idoso Activo” vai
ser apresentado em Setembro, e será dinamizado pela equipa
de apoio integrado aos idosos do Instituto de Acção Social
(IAS), em parceria com as Instituições Particulares de
Solidariedade Social (IPSS).

Este programa permitirá desenvolver actividades e acções
no âmbito da Cultura, da Informática, do Desporto e do
Turismo Solidário, visando, essencialmente, promover um
envelhecimento activo dos cidadãos, quando estes
abandonam a sua actividade profissional e laboral.
O encontro de ontem na Reserva Florestal de Recreio do
Pinhal da Paz, na Fajã de Cima, foi organizado pelo IAS, com
a colaboração da Casa do Povo de Capelas, e contou com a
participação de idosos utentes de várias IPSS do concelho de
Ponta Delgada, que ao longo do dia assistiram e participaram
em diversas actividades recreativas, culturais e desportivas.

Quantidade de pescado aumentou
e a receita diminuiu em Maio

A quantidade de pescado descarregado aumentou 3,6% em
Maio, face ao mesmo período do ano passado, mas a receita
gerada (20.683 mil euros) desceu 2,8%.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), às 12.222
toneladas de pescado descarregado, correspondeu uma
receita de 20.683 mil euros, um valor inferior em 2,8% ao
registado em igual período do ano passado.

Em Maio de 2006 verificou-se uma quebra de 6,2% médio do
pescado descarregado, que se situou nos 1,69 euros/quilo.
O preço médio da sardinha (0,41 euros/quilo) baixou 27,3%
relativamente a Maio do ano passado, tendo sido determinante
para a diminuição de 4% observada no preço médio dos peixes
marinhos, que se situou nos 1,41 euros/quilo.

As quantidades de sardinha, tunídeos, carapau e chicharro
e pescada aumentaram 38,1%, 103,9%, 11,1% e 31%,
respectivamente.

O volume de crustáceos descarregados durante o mês de
Maio foi idêntico ao registado no período homólogo, situando-
se nas 104 toneladas, enquanto que a descarga de moluscos
teve uma quebra de 33,1% devido essencialmente à descida
nas descargas de lula e polvo.

Na Região Autónoma dos Açores, a quantidade de pescado
descarregado foi de 836 toneladas, a que correspondeu um
aumento homólogo de 34% devido sobretudo aos tunídeos.
Na Região Autónoma da Madeira, a quantidade de pescado
descarregado em Maio foi de 1.131 toneladas, o que traduz um
aumento de 30% devido também a uma maior descarga dos
tunídeos.

San-Bento apresenta voto de
protesto contra declarações de Berta Cabral

O vereador do PS na Câmara Municipal de Ponta Delgada
(CMPD), José San-Bento, apresentou , em reunião ordinária
da Vereação, um voto de protesto contra a Presidente Berta
Cabral, por declarações feitas a propósito da política de
habitação do Município, aquando de uma visita efectuada
sexta-feira pela autarca, ao empreendimento de Custos
Controlados da rua Duarte Borges.  José San-Bento considera
“uma verdadeira proeza de populismo e de demagogia”,
afirmar que “Ponta Delgada atingiu o patamar ideal na habi-
tação”, que “já não existem bolsas de pobreza no concelho”,
ou que “já foram construídos 1117 fogos habitacionais” desde
Janeiro de 2002 pela CMPD. No voto apresentado pelo
vereador Socialista, é possível ler que as declarações de Berta
Cabral “são irresponsáveis, absolutamente falsas, revelam
desconhecimento e falta de sensibilidade social” constituindo
mesmo “um verdadeiro atentado à inteligência de qualquer
pessoa que acompanhe a política autárquica em Ponta
Delgada”.

O vereador lamenta, igualmente, “que se crie falsas
expectativas e que de forma reiterada se dê informações falsas
aos cidadãos sobre o número de fogos habitacionais
efectivamente construídos pela CMPD nos últimos anos”.

José San-Bento justificou ainda o seu veemente protesto
considerando que “quando um erro é sistematicamente
repetido, estamos obviamente perante uma atitude reiterada
com o propósito de enganar e de iludir os cidadãos”.

©AVP Arquivos
Fidel Castro
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Entre o delírio e o real
 Augusto Machado

Felizes são aqueles que estão em controlo das suas
faculdades mentais. Uma mente saudável e bem equilibrada
é, sem dúvida, a maior riqueza de qualquer ser humano. A
doença mental crónica limita o doente nas suas actividades
profissionais e nas relações afectivas e sociais. E o pior é que
apenas um em cada três pacientes melhora com o tratamento.

Uma das doenças mentais que afecta 1% da população
mundial, independentemente da raça ou sexo, é a
esquizofrenia. Em Portugal, estima-se que existam cerca de
100.000 pessoas com esta doença que, na maioria dos casos,
permanece durante toda a vida, alternando períodos de
melhoria com recaídas, afectando os doentes, ao nível pessoal,
familiar, social e laboral. Em geral, os esquizofrénicos têm mais
dificuldade em arranjar emprego e em manter relações
afectivas do que os restantes cidadãos.

Personalidade invulgar. Nalguns casos, antes da doença
se manifestar, o paciente já apresenta um comportamento
anormal, expressando pouco as suas emoções e com a
tendência para o isolamento. Por vezes, os primeiros sinais de
alerta são irritabilidade, medo e dificuldade de raciocínio. Os
doentes revelam sentimentos de estranheza e experiências,
ao nível do pensamento, diferentes do habitual. Depois, a
doença pode manifestar-se de forma brusca, em poucos dias
ou semanas, ou evoluir gradualmente.

Sintomas frequentes: - alucinações auditivas em que o
doente ouve vozes que o ameaçam, criticam, insultam ou lhe
dão ordens para além doutras coisas que não são reais.
Existem casos, embora raros, em que os doentes ouvem
vozes que os incitam a matar os próprios familiares. Exemplo
disso, foi o ano passado, aqui numa freguesia vizinha do autor
destas linhas, um esquizofrénico de 16 anos matou a mãe e a
avó. Ironicamente a avó do jovem era médica e tanto a mãe
como a avó evitaram de internar o doente – o resultado foi
trágico. Assim como também aqueles que sofrem de
alucinações visuais ou delírios, que os levam acreditar, por
exemplo, que estão a ser perseguidos, espiados ou que outros
são capazes de ler a sua mente e têm a capacidade de
comunicar por telepatia, etc.

E como ajudar este tipo de doentes com perturbações
mentais e que apresentam um comportamento invulgar e
desorganizado e muitas vezes perigoso? American Associa-
tion of Psychiatry aconselha: se desconfia que um familiar ou
amigo sofre de perturbações mentais, convença-o a consultar
o médico de família. Este, se necessário, enviá-lo-á para uma
consulta psiquiátrica do hospital. Durante a consulta o médico
faz uma avaliação do seu “ estado mental” e tomará as medidas
necessárias para o ajudar.

Em geral, estes doentes não precisam de ser internados.
Contudo, tal poderá ser necessário, caso recusem tratar-se,
não melhorarem com os medicamentos, sofram crise de
doença com grande agitação ou precisem de fazer exames ou
tratamentos especiais. Mas como quase sempre se torna difícil
convencer o doente a aceitar o tratamento, recorre-se ao
internamento compulsivo, ou seja, contra a vontade do
paciente. O mesmo pode suceder quando o doente se torna
perigoso para si próprio ou para com os outros.

A guerra dos cobardes
Rui Costa Pinto

O massacre de Qana indignou mais uma vez o mundo inteiro.
Tal como em 1996, em que morreram cem inocentes, a

pequena vila libanesa voltou a ser o palco de mais uma tragédia.
Dez anos depois, o balanço em Qana é igualmente

criminoso após mais um ataque do exército de Israel: cerca de
sessenta mortos, entre os quais trinta crianças.

O conflito do Médio Oriente transformou-se numa guerra de
cobardes: uns usam escudos humanos para atacar, enquanto
os outros não hesitam em matar inocentes sob o pretexto de
liquidar o inimigo.

De tanto combaterem há décadas, os israelitas e os
fundamentalistas islâmicos estão cada vez mais parecidos.

Tal só tem sido possível devido a uma diplomacia em que
impera o cinismo e o jogo infernal de interesses muitas vezes
obscuros.

A morte de quatro observadores da ONU e a declaração de
impotência de Kofi Annan representam a falência de uma
ordem mundial dominada pelos Estados Unidos da América,
Rússia, Inglaterra, França e China.

Não é por acaso que o Conselho de Segurança das Nações
Unidas, que reuniu os Quinze de emergência, não conseguiu
impor uma trégua.

O veto norte-americano ao imediato cessar-fogo constituiu
mais um passo na estratégia suicida de tentar impor a paz no
Médio Oriente à custa da força.

Os sucessivos conflitos militares entre os árabes e os judeus
ainda não foram suficientes para convencer os falcões que a
paz duradoura não emana da lei do mais forte.

A política do olho por olho, dente por dente, não trouxe nem
paz nem prosperidade à região.

Cinquenta anos depois da crise do Suez, os actores ocupam
posições diferentes, mas os ódios estão ainda mais enraizados.

As consequências da ofensiva israelita em Gaza e no sul do
Líbano e dos ataques do Hezbollah a Israel ainda estão longe
de poder ser avaliados.

A aliança entre xiitas e sunitas, que começaram a dar as
mãos, é para já a única certeza, o que constitui o primeiro passo
para a escalada e para o alastramento do conflito.

A suspensão temporária dos ataques aéreos de Israel é uma
oportunidade única para parar com uma das mais sujas e
sanguinárias guerras de sempre.

O céu dos pardais, estúpido!
Ana Margarida de Carvalho

Havia uma carroça movida a força humana. Um pano branco
que cobria o palco fazia de neve das terras do norte. E a Eunice
Munoz tinha aquela maneira de se sentar de pernas afastadas,
com a mão apoiada no joelho. E cantava as três horas e tal de
peça sem na verdade cantar uma única vez. Era a Mãe
Coragem de Brecht, encenada pelo João Lourenço, no Teatro
Nacional, e que ainda aí deve existir numa qualquer gravação
arqueológica em VHS. A certa altura, irrompe pelo cenário um
soldado em fúria. Era o Manuel Cavaco. Gritava, barafustava,
queria desfazer em fanicos o capitão que lhe metera a
recompensa ao bolso. E berrava: «EU NÃO SUPORTO
INJUSTIÇAS!». E a Mãe Coragem virava-se para ele: «Por
quanto tempo? Por quanto tempo não suporta injustiças, uma
hora, talvez duas...? É preciso saber, antes que vá parar à prisão,
depois de lá estar descobre que afinal até suportava injustiças,
mas já é tarde demais». Depois alguém gritava «SENTE- SE!».
E soldado obedecia sem hesitar. «Vê», continuava a Mãe
Coragem, «sentou-se logo. Eles conhecem-nos bem. Sabem
como nos devem tratar. Dizem ‘sente-se’ e nessa posição não
há revolta».

Sempre achei que este pedaço de peça resumia tudo. Todas
as guerras do mundo, de todos os tempos, de todos os
lugares. A guerra dos 30 anos do século XVII, na Europa, e a
do Líbano do século XXI, no Médio Oriente. E todas as
fraquezas, e conivências, e cumplicidades. E até este estranho
hábito de nos habituarmos a não estarmos habituados.

Diz-se que a humanidade se divide entre os que choram e
os que vendem lenços. Provavelmente há uma terceira
categoria daqueles que nem uma coisa nem outra. Mas viver
sem dar por nada não traz a garantia de imunidade. Nem a
placidez da despreocupação é garantia contra os estilhaços de
qualquer guerra. Por mais que alguns tentem blindar a
realidade, e sacudam as notícias incómodas que prometem
assombrar a silly season, como se faz à areia peganhenta numa
toalha molhada.

E mesmo aqueles que se indignam imenso... Quem nos
garante que, no momento seguinte, todo o sentido crítico não
se vá dissipar num enorme suspiro? Quanto tempo dura a
nossa indignação? Uma hora? Talvez duas? O tempo que dura
o telejornal? Às vezes a fúria é demasiado curta como a do

soldado de Brecht. A capacidade de nos comovermos com o
mundo e de nos deixarmos afectar por ele tem prazo de
validade. Se não for persistente torna-se inútil.

Há tempos falava-se, numa reportagem, do síndroma
hikikomori. Identificado no Japão, o síndroma descrevia uma
espécie de doença do isolamento e renúncia ao social. Pessoas
que padeciam de uma profunda apatia e indiferença pelo
mundo. Jovens que se fechavam no quarto de dedos unidos ao
controle remoto como se este fosse o prolongamento do
braço. E assim ficavam, refugiados no abstracto das imagens,
no anonimato dos casos, na esquizofrenia do zapping. No
Japão já havia um milhão de casos descritos. Temia-se a
epidemia.

«Um terramoto só parece verdadeiro quando a TV cai de
cima da estante». Um amigo que sabe tudo sobre música – além
de imensas palavras difíceis –, e que consegue encontrar
sempre a banda sonora certa para os assuntos mais
impossíveis mostrou-me, noutro dia, um disco de um composi-
tor brasileiro, chamado Márcio Faraco, que eu ouvi até à
exaustão. Esta música chama-se «A dor na escala de Ritcher»
e começa assim: «A terra treme do outro lado do planeta
enquanto a calmaria daqui me abala; uma outra guerra traz a
morte violenta, eu aqui comendo pipoca na sala».

Não vale a pena perguntar por quem os sinos dobram, esse
é um ponto que ficou assente, desde o poema de John Donne.
A questão é saber por quanto tempo o mundo suportará a
insuportável resignação humana. Na Montanha Mágica, o
agitador de espíritos que é Settembrini indigna-se contra a
postura acomodada do personagem principal Hans Castorp,
que se deixa embalar na rotina da doença e do sanatório.
Lembra-lhe que Voltaire se revoltou contra o Terramoto de
1755: «Protestou em nome do Espírito e da Razão contra esse
escandaloso excesso da natureza que vitimou três quartas
partes de uma cidade florescente e milhares de vidas
humanas...». As forças inexplicáveis da natureza engoliram
Lisboa, a fúria divina castigou indiscriminadamente beatos,
pecadores e inocentes – e o filósofo do iluminismo foi contra.
Indignou-se contra o inevitável, contra aquilo que nem está nas
mãos do Homem. E escreveu um livro sobre o assunto e um
poema. E as estruturas da filosofia da altura ficaram de tal
modo abaladas, que hoje até se podia marcar historicamente
o início da idade moderna com o terramoto de Lisboa, no lugar
da revolução francesa.

E já os antigos gauleses tinham terror que o céu lhes
desabasse sobre a cabeça e bombardeavam-no com setas. Mas
haverá sempre pessoas que quando lhes apontam a linha do
horizonte fixam atentamente o dedo esticado.

Faz lembrar a velha história do pardal que se deita no chão
de patas para cima. Um macaco vê-o nesta estranha figura e
pergunta-lhe porque é que está assim. O pardal responde-lhe
que ouviu dizer que o céu lhes ia cair em cima. O macaco
explode de riso: «Mas tu achas que assim consegues evitar que
o céu nos caia em cima?». O pardal responde-lhe: «O céu dos
pardais, estúpido!».

É mais cómodo renunciar. Achar que nada vale a pena. Que
não há nada que possamos fazer. Que revoltarmo-nos contra
as indignidades do mundo é redundante. Preferimos citar
provérbios estafados como tapar o sol com uma peneira. Ou
esvaziar o mar com uma colher. Não dá, paciência. Assunto
encerrado. Azar o nosso. E desmobilizamos com a passividade
de quem não consegue abrir uma página. Error. Page not
found.
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Dra. Maria Helena Martins
Horóscopo Semanal

CAPRICÓRNIO (22 deDezembro - 20 de Janeiro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

 LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

CARANGUEJO (21 de Junho - 22 de Julho)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor: É uma pessoa muito generosa e vai ser recompensada
por tal.
Saúde:  Consulte um nutricionista.

Dinheiro: Sorte ao jogo e aos negócios.
Número da Sorte: 70 Números da Semana:  8, 17, 11, 4, 2, 3

Carta da Semana:  Rainha de Espadas, que significa
Melancolia, Separação.
Amor : Poderá enfrentar alguns períodos de melancolia e
desânimo perante a vida.

Saúde: Adopte uma postura mais optimista perante a vida.
Dinheiro: Manterá ao longo desta semana um excelente desempenho
profissional.
Número da Sorte: 63 Números da Semana: 8, 1, 14, 11, 31, 22

Carta da Semana:  6 de Espadas, que significa Viagem
Inesperada.
Amor: Período de grande cumplicidade entre si e a pessoa
amada.

Saúde: Evite tomar mais que um café por dia.
Dinheiro: Poderá vir a fazer uma viagem que lhe abrirá novos horizontes.
Número da Sorte: 56 Números da Semana: 10, 20, 30, 4, 5, 9

Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade,
Reflexão.
Amor: Uma pessoa muito dedicada cruzará o seu caminho
e demonstrar-lhe-á o verdadeiro sentido do amor.

Saúde: Período marcado por um grande desgaste mental.
Dinheiro: Prudência. A vida não está fácil para ninguém.
Número da Sorte: 47 Números da Semana: 8, 11, 6, 36, 22, 4

Carta da Semana:  O Diabo, que significa Energias
Negativas.
Amor: Aproveite os momentos que tem para estar a sós com
a pessoa amada.
Saúde : Faça corridas matinais para começar bem o dia.

Dinheiro: Período muito desfavorável a nível económico. Aguarde por
melhores dias.
Número da Sorte: 15 Números da Semana: 8, 17, 14, 10, 2, 3

Carta da Semana:  A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Manterá uma relação harmoniosa se aprender a dar
mais de si.
Saúde : Nada de grave se prevê, contudo não descuide as

visitas regulares ao médico.
Dinheiro: Forte tendência para gastar um pouco mais além das suas
posses.
Número da Sorte: 14 Números da Semana: 9, 6, 5, 4, 7, 1

Carta da Semana:  O Imperador, que significa Concretização.
Amor : Controle o seu feitio e modere as suas crises de
ciúmes.
Saúde : Visite com maior regularidade o seu médico dentário.
Dinheiro : Semana propícia para demonstrar a sua

competência.
Número da Sorte: 4
Números da Semana: 1, 8, 14, 10, 11, 6

Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas Ilusões.
Amor: Sentimento de insatisfação obrigá-lo-á a tomar uma
posição.
Saúde: Evite comidas pesadas. Opte por refeições ligeiras.

Dinheiro: Controle os gastos.
Número da Sorte: 18
Números da Semana: 8, 1, 4, 7, 17, 19

Carta da Semana:  2 de Paus, que significa Perda de
Oportunidades.
Amor: Passeie mais com a sua família.
Saúde : Poderá sentir-se mais ansioso que o normal.

Dinheiro: Perderá uma boa oportunidade de progredir na sua carreira.
Número da Sorte: 24
Números da Semana: 3, 36, 25, 14, 7, 8

Carta da Semana: A Estrela, que significa Protecção, Luz.
Amor : Exteriorize os seus sentimentos.
Saúde : As dores musculares poderão dar-lhe uma sensação
de mal-estar.

Dinheiro: Invista mais na educação dos seus filhos.
Número da Sorte: 17
Números da Semana: 9, 10, 20, 30, 4, 7

Carta da Semana: 10 de Espadas, que significa Dor,
Depressão, Escuridão.
Amor: Passará por momentos de grande sofrimento a nível
sentimental.

Saúde: Os problemas pessoais reflectir-se-ão negativamente na sua
saúde.
Dinheiro: Não entre em confronto com os seus superiores.
Número da Sorte: 60
Números da Semana: 6, 5, 3, 2, 10, 11

Carta da Semana: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: Desfrute mais da companhia dos seus familiares.
Saúde : Cuide da sua pele.
Dinheiro: Não seja tão rígido consigo próprio. Há gastos que

são inevitáveis.
Número da Sorte: 69
Números da Semana: 9, 7, 1, 10, 20, 33

Contacte-nos: 21 318 25 99,  96 371 73 73 ,   91 727 48 26   ou
mhelenamartins@netcabo.pt
Consulte o Site www.astromhm.com  e obtenha mais informações.

Coordenado por Miguel Felix

Manifestação em frente do
consulado de Israel em Montreal

Centenas de Libanesas vivendo na metrópole reuniram-se
domingo, 30 de Julho, no quadrado Dorchester, em frente do
consulado do Israel, para condenar o erro do exército israelita.
Mesmo se estão a milhares de quilómetros do conflito que opõe
o Israel - Hezbollah, Líbano, os manifestantes esperam que as suas
acções terão ecos. Chamam também ao governo israelita a
demonstrar compaixão. Os libaneses de Montreal querem
igualmente aproveitar esta manifestação para lançar uma
mensagem ao governo canadiano, que até agora, apoia o Israel sem
reservas neste conflito. “Pede-se ao nosso governo e ao nosso
primeiro-ministro de agir como um governo canadiano e não como
um representante do governo israelita”, declarou um manifestante.

Bill Clinton felicita o Canadá

Canadianos nos Estados Unidos:
controlos mais severos

O departamento da Segurança interna dos Estados Unidos
propõe fotografar e tomar as marcas digitais dos Canadianos
que trabalham, estudam ou residem em solo americano.
Washington acredita que estes dados biométricos permitirão

reduzir o risco de os terroristas
entrarem no país a partir do
Canadá, com documentos rou-
bados ou falsificados. Uma cen-
tena de milhares de pessoas,
das quais enfermeiras, joga-
dores hóquei, jornalistas e estu-
dantes são tocadas por esta
nova medida de segurança, que
poderia entrar em vigor a partir
de 2007. Esta maneira de fazer
constituiria uma nova etapa
realizada pelo programa EUA
Visit.

Otava: perímetro de segurança
A Defesa nacional propõe-se prosseguir o seu projecto de

ordenamento de um perímetro de segurança ao redor do seu
bairro geral em Otava, apesar da oposição de um eleito munici-
pal. Os líderes militares consideram que esta medida é
necessária. O projecto consiste a erigir um encerramento de
3 metros com barras de aço. Já os blocos de cimento estão
instalados em certos lugares no exterior do edifício. A rua
DND, que liga a rua Nicholas ao passeio do Coronel By e que
passa sob os escritórios da Defesa nacional, já tinha sido
fechada à circulação. Mas o ministério da Defesa considera
que é necessário instalar um verdadeiro perímetro, com
comissionares nas entradas. “A barreira será instalada sobre
os terrenos federais. O pessoal militar diz ter discutido da
pergunta com a Comissão da capital nacional e OC Transpo “,
explicou o coronel Claude Rochette. Contudo, o conselheiro
municipal do bairro, Georges Bédard, disse não ter sido
consultado. Opõe-se a esta medida, que, de acordo com ele,
poderia causar falta no plano estético e prejudicar a aplicação
do projecto de um comboio ligeiro.

O antigo presidente dos Estados Unidos Bill Clinton afirma
que os soldados canadianos devem permanecer no
Afeganistão. Este país representa, do seu acordo, a linha de
frente da guerra ao terrorismo. O Sr. Clinton teve estes
propósitos no âmbito de uma conferência sobre as relações
canadense-americanas, proferida em Halifax. O antigo
presidente sabe que a missão canadiana no Afeganistão é cada
vez menos popular no Canadá. No entanto, quando incentivou
a manutenção dos nossos soldados neste país, teve direito aos
aplausos de uma parte da audiência de 5000 pessoas. É
verdade que Halifax conta com uma importante presença
militar. Bill Clinton afirma que se os soldados da OTAN se
retirarem do Afeganistão, corre-se o risco de os Talibãs

retomarem o poder, pelo menos no sudeste do país.
Acrescenta que Al-Qaïda poderia então evoluir livremente.
Estas consequências seriam, segundo Bill Clinton, bem piores
que o preço pago pelos países que participam nesta guerra,
incluindo, diz, a morte de soldados. O Sr. Clinton não esconde
que mortes, terá ainda. Se as perdas aumentam, diz, é porque
os soldados enviados para apoiar o presidente afegão Hamid
Karzai eram insuficientes. Afirma que o lugar onde se esconde
Oussama ben Laden é conhecido desde pouco, mas que os
efectivos actuais não permitem captura-lo. Cerca de 40 000
soldados da OTAN participam na missão no Afeganistão, con-
tra 140 000 no Iraque.

©AVP Arquivos
Bill Clinto
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Azeituna invade Montreal
e a comunidade portuguesa

A Tuna de Ciências da Universidade do
Minho, AZEITUNA, invadirá o bairro portu-
guês do dia 19 ao 25 de Agosto.

Esta tuna académica masculina, oriunda da
cidade de Braga, inicia dentro de alguns dias
uma digressão pela América do Norte. Du-
rante a sua estadia em Montreal, a Azeituna
actuará esporadicamente em diferentes locais
da comunidade, antes de dar um espectáculo
no “Parc du Portugal”, no âmbito do “Festival
Culturel du Boulevard St-Laurent”, que
realizar-se-á no dia 25 de Agosto pelas 18h00,
na intersecção das ruas St-Laurent com Marie-
Anne.

À semelhança dos anos anteriores e no

âmbito de continuar a promover a cultura
portuguesa, o Carrefour des jeunes lusophones
du Québec será pela 5ª vez anfitrião de uma

Tuna académica vinda directamente de Portu-
gal. O Carrefour lusophone valoriza o inter-
câmbio de ideias, privilegia o diálogo entre as
diferentes comunidades lusófonas, desen-
volve a participação dos jovens em vários
projectos, além de promover a importância da
educação nas comunidades de expressão
portuguesa.

Fiquem atentos! O Carrefour lusophone dará
mais amplas informações e divulgará a pro-
gramação detalhada da digressão da Azeituna
em Montreal brevemente.

Festival a sabores

©Sylvio Martins

Elvis Crespo

©Sylvio Martins

Parte da equipa do festival e o grupo N’Klabe

Sylvio
Martins

O Festival dos Ritmos do Mundo de Mon-
treal foi estabelecido em 2004, na parte
sudoeste de Montreal. Já no primeiro ano, os
cartazes e a apresentação eram muito impres-
sionantes. Em 2005, o festival recriou-se de
maneira mais profissional e mais aberta às
diferentes culturas de Montreal.

Este ano, na sua terceira edição, foi um
marco importante para os organizadores, afim
de apresentar um festival mais dinâmico e
oferecer actuações mais interessantes aos
espectadores, que, cada vez mais, querem se
abrir à diversidade cultural, seja latina, italiana,
asiática, brasileira ou africana.

Este ano não desapontou: três dias repletos
de jovens talentosos, tais como o grupo
N´Klabe, Criollo, Mónica Freire, e artistas de
experiência, dos quais, o rei do merengue,

Elvis Crespo.
Sexta-feira, 28 de Julho, foi uma noite

realmente fantástica com as actuações da

brasileira Monica Freire, da africana Muna
Mingole, e de Sandra Campanelli – uma ítalo-
chilena – e finalmente, Salaam do Marrocos.
Sábado, dia de grandes espectáculos, com o
grupo de jovens vindo de Porto Rico, N’Klabe,
o grupo local Criollo e Elvis Crespo, que fez
palpitar todos os espectadores presentes ao
som do merengue, reggaeton, bachata e hip
hop, durante mais de 4 horas. Domingo foi,
similarmente, um dia muito bem organizado,
com ritmos que fizeram bailar todos os que
estavam presentes.

Herman Alves, fundador e presidente,
disse-nos estar muito contente do que se
realizou este ano e que na a edição 2007, terão
a possibilidade de apresentar um artista de
Portugal – é importante apresentar a cultura

do Mundo
portuguesa a toda a cidade de Montreal. Tania
Tassone, directora geral, ficou extasiada com

o positivismo rodando o festival. “Estamos
muito bem situados e agora cresceremos ainda
mais. Todas as dúvidas à volta do festival

desaparecerão e isto será muito positivo”,
acrescentou. E finalmente, Elvis Crespo quis
dizer a todos e todas, “Obrigado para tudo.

Montreal é realmente uma das cidades mais
bonitas do mundo; estimem-na, que ela
merece”.

Agradecemos os organizadores do festival
pela sua ama-
bilidade e ca-
rinho. São pou-
cas as organi-
zações que tan-
to fazem para
os órgãos de
comunicação
comunitários.

Obrigado e
até 2007.

Sylvio Martins

Elvis
Crespo

©AVP Arquivos
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As Baleias do São Lourenço
Partir ao encontro de gigantes dos mares!

Ver surgir uma baleia na superfície do mar é uma experiência
fascinante, inesquecível, excepcional! O Québec é um dos
raros lugares no mundo onde se pode ver tantas variedades de
grandes mamíferos marinhos (13 espécies ao todo). Eles são
atraídos pelos imensos bancos de crustáceos, com os quais se
deleitam... e pela impressionante profundeza do rio!

Retrato dos nossos grandes cetáceos
O mais imponente animal do nosso planeta, a baleia-azul,

frequenta as águas do São Lourenço. Esse gigante pode medir
mais de 25 metros! O segundo grande cetáceo, o rorqual
comum, também lá se encontra, a maioria das vezes em
grupo. Várias outras espécies de rorquais também podem ser
observadas no rio, entre os quais as baleias-corcundas,
famosas por seus exuberantes saltos fora da água. Além
desses dois gigantes, há marsuínos, golfinhos, orcas,
cachalotes e baleias-francas boreais. Finalmente, você verá
provavelmente pequenos dorsos brancos boiando por entre
as ondas; são as belugas, pequenas baleias árcticas que vivem
no São Lourenço o ano inteiro. No rio encontram-se apro-
ximadamente 1.000 indivíduos dessa espécie, infelizmente
ameaçada de extinção.

Navegar até as baleias
Muitos portos do estuário e do golfo do São Lourenço, tanto

na margem norte quanto na margem sul, oferecem excursões
diárias, de Maio a Outubro, a bordo de embarcações de todos
os tamanhos. Os lugares predilectos dos cetáceos são o
Parque Marinho do Saguenay-São Lourenço (há várias
excursões saindo de Tadoussac, Baie-Sainte-Chatherine,
Rivière-du-Loup e Trois-Pistoles), a Reserva do Parque
Nacional do Arquipélago de Mingan (na região de Duplessis)
e o Parque Nacional Forillon, na Gaspésie. Os guias que
acompanham os cruzeiros são conhecidos pelo seu profissio-

© MINISTÈRE DU TOURISME DU QUÉBEC / SYLVAIN MAJEAU

nalismo e dão informações tanto sobre as baleias como sobre
seu habitat, sempre num espírito eco-turístico. É aliás nesse
espírito que um regulamento sobre as actividades marinhas no
Parque Marinho do Saguenay-São Lourenço foi adoptado pelo
Governo do Canadá em Fevereiro de 2002. Esse regulamento
indica os comportamentos proibidos e as áreas de observação,
e determina as distâncias e velocidades máximas a serem
respeitadas pelas empresas de excursão a fim de perturbar o
mínimo possível os mamíferos marinhos do São Lourenço.

Observação a partir da margem
Em certos lugares, o rio é tão profundo perto das margens

que é possível ver as baleias da beira do rio. É o que acontece,
por exemplo, na foz do fiorde do Saguenay e no Cabo do Bom
Desejo (Cap-de-Bon-Désir, na cidade de Bergeronnes), dois
lugares situados no Parque Marinho do Saguenay-São
Lourenço, e em Pointe-des-Monts (na região de Duplessis).
Para não perder nada, siga a Rota das Baleias!

Focas e bebés focas à vista!
Além dos grandes cetáceos, você também pode observar

focas cinzentas e focas comuns nas águas do São Lourenço.
Elas estão sempre deitadas em cima dos rochedos que marge-
iam o estuário e o golfo, e podem ser vistas da beira do rio, com
binóculos, ou durante uma excursão de barco ou um passeio

de caia-que, em companhia de um guia qualificado que velará,
entre outras coisas, pela sua segurança (a corrente do rio pode
ser perigosa). Um dos grandes espectáculos é o dos bebés
focas, ao largo das Ilhas da Madalena (Îles-de-la-Madeleine).
No fim do Inverno, as focas chegam da Groenlândia e centenas
delas se instalam sobre uma banquisa para ter seus filhotes e
alimentá-los durante algumas semanas. Você pode participar
numa das excursões que costumam ser organizadas para
observá-los. Uma expedição sem igual!

Para obter maiores informações, visite a página
www.boujourquebec.com

© MINISTÈRE DU TOURISME DU QUÉBEC / JEAN-GUY LAVOIE

Mário Miguel com alternativa
marcada-Primeiro Matador açoriano

Fonte: A União

O novilheiro terceirense, Mário Miguel, vai tirar a alternativa
de Matador, no próximo dia 27 de Agosto, na feira taurina de
Cuéllar.

“Com a ajuda de Deus e muito esforço tudo farei para vir a
ser o primeiro matador de toiros açoriano”. O sonho de Mário
Miguel, manifestado publicamente no final do ano passado,
está prestes a ser concretizado. No Domingo, 27 de Agosto
(às 17h00 dos Açores), em Cuéllar (Espanha), o terceirense
vai entrar na arena para tirar a alternativa de matador de toiros.

Mário Miguel Simão Fernandes Silva lidará toiros dos
herdeiros de Luís Frias Biqueras e será apadrinhado pelo
matador Alfonso Romero.

Segundo conseguimos apurar, a testemunha será o matador
Francisco Marcos – que triunfou recentemente em Pamplona.

Mário Miguel apresenta-se para alternativa com duas
particularidades, o único cavaleiro de alternativa que se tornou
matador e o primeiro açoriano a alcançar este patamar
profissional. Desde a primeira apresentação a cavalo nas
Sanjoaninas de 1991, Mário Miguel percorreu um longo
caminho na busca do sonho de se tornar matador de toiros.

O, ainda novilheiro, de 27 anos de idade, garantiu, ao [jornal
A União], que foi uma longa caminhada. O próprio sintetiza o
percurso: “suor, sangue e lágrimas”. Olhando pelo passado,
assume sem rodeios que para um açoriano “é mais difícil ser
matador”.“Tive de abandonar a minha terra para me dedicar ao
toureio em Portugal continental e em Espanha”, recorda,
adiantando que matou o primeiro toiro aos 21 anos, numa idade
em que qualquer espanhol já tinha morto “dezenas”.

Esta temporada, o ainda novilheiro já toureou em oito
corridas, todavia, ainda não matou nenhum toiro – um
obstáculo para quem tem alternativa marcada. “Realizar uma
boa faena já é difícil, mas concretizar de primeira a sorte
suprema ainda mais” – explica. A par destas dificuldades,
existem outras, porventura, uma das mais importantes é a
responsabilidade de ter a seu cargo uma quadrilha (três
bandarilheiros, dois picadores, um moço de espadas e um
ajudante). A temporada de 2005 ajudou o terceirense a alcançar
a alternativa de Matador: “O triunfo nas Sanjoaninas ao lado de
figuras como o ‘El Fandi’ foi mediático, no entanto participei
em outras corridas onde as lides correram bem.
Nomeadamente em uma organizada pela empresa
responsável minha alternativa”. Este ano, no Campo Pequeno,
as crónicas deram-lhe nota “positiva”. “Mário Miguel,
brindando a sua faena a Rui Bento Vasques, gerente do novo
Campo Pequeno, obsequiou o público com uma recepção do
toiro à porta gaiola, culminando a sua lide com um bonito tércio
de bandarilhas. Já na muleta, a colaboração do seu oponente
faltou, conseguindo, apenas, alguns passes com a mão direita”
– refere um dos jornalistas tauromáquicos presentes no
evento. A Feira de Cuéllar, um município de Espanha, na
província de Segóvia, é composta por seis corridas, que
realizarão de 27 de Agosto a 02 de Setembro. Cuéllar é
conhecida no mundo taurino pelos seus “encierros”. Reza a
história que são os mais antigos de Espanha. “No século XII,
o Bispo Segóvia Geraldo proibiu os padres de assistirem aos
“juegos de toros”. Actualmente participam no “encierro” de
Cuéllar mais de 10 mil pessoas. Em cada manhã, durante os
dias de festa, os toiros são largados em campo aberto, a seis
quilómetros da povoação, e são conduzidos pelos habitantes
locais, e visitantes, até à praça.

©AVP - Arquivo

Mario Miguel
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Anedotas do Joãozinho

Foto da semana

Sabem porque é que o FCP não tem ciclismo?
Porque no ciclismo não há árbitros!!

Sabem o que é que quer dizer S.C.P?
Quer dizer Só Caçar Patos.

Num asilo :
- Digam o que entendem por objecto transparente.
Levanta-se um doido:
- É um objecto através do qual se pode ver !
- Muito bem ! Dê-me um exemplo de um objecto
transparente ...
- O buraco da fechadura !

- Oh Senhor Doutor, eu, quando levanto a perna direita, não
sinto nada ...
- Levanto a perna esquerda, não sinto nada ...
- Se levanto as duas, caio!! É grave ??
Primeira aula de catecismo na escola.
A professora pergunta para um dos alunos:
- Na sua casa, vocês rezam antes das refeições?
- Não, senhora professora. Não precisamos. A minha mãe
é uma óptima cozinheira.

Uma familia canibal encontra-se a jantar.
Diz o filho para a mãe:
- Mãe eu não gosto da minha professora!
Responde a mãe:
- Então cala-te e come só as batatas !

Crianças inocentes
Maria Calisto

Crianças inocentes, que vêm a este mundo sem pedir, para
sofrer. Desde algumas semanas, assistimos a uma guerra
que, esperemos, não acabe por ser a terceira guerra mundi-
al.

Pois, agora che-
gou a vez do Israel e
do Líbano, este país
que estava apenas a
levantar-se de um
passado sangrento.

Porque começou?
Muitas razões po-
dem ser justificati-
vas, mas quando mil-
hares de pessoas
perdem a vida, que
crianças ficam aban-
donadas, que crian-
ças choram porque
têm medo, nada po-
de ser justificado.
Os políticos de hoje
só “têm a guerra pa-
ra resolver” seus
problemas de que
serve ter poder à
custa de milhões de
vidas? O nosso mi-
nistro Harper foi muito criticado, por muitas nações, por causa
do seu atraso em ajudar os turistas canadianos que estavam de
férias no Líbano, quando dum dia para o outro Israel acabou
com a paz de uma nação.

Claro, nenhum ministro ou presidente tem pena das vítimas,
não fazem parte da família deles, não são os filhos que são
obrigados a defender um país à custa da sua vida.

Estamos em 2006 e parece que desde alguns anos, estamos
de mal em pior. Que futuro podem ter estes inocentes que

vivem à volta de bombas, de mortes, de guerras? Será que um
dia poderemos viver em paz? Que poderemos dar paz e
alegria às crianças que não têm culpa de estar neste mundo
cada vez pior? Que não têm culpa das questões políticas? Deus,
para onde vamos? Se todos os países começam a fazer guerra,
vamos assistir à terceira guerra mundial.

Todas estas guerras deveriam acabar e ajudarem-se uns aos
outros, para construir um mundo melhor, para as nossas
gerações, sem pobreza, nem guerras.

O presidente Bush só vê nos outros terroristas; ele deveria
olhar-se um pouco no espelho, e reflectir um pouco (se tem
cabeça para isso). Pois o Harper, que decepção!

Peço a Deus que dê paz neste mundo, que as crianças
possam viver em paz e alegres e que todos aqueles que
perderam a vida injustamente, inocentes, que suas almas
estejam em paz. Israel e Hezbolah, que acabem com este
conflito que está acabando com uma nação, e não tenham mais
guerra neste mundo, que deixem as pessoas viver em paz,
fazer suas vidas.

Os presidentes estão sentados a comer, a falar, a dormir e
são os cidadãos que devem fugir das suas casas, que devem
perder tudo o que conseguiram por causa de presidentes,
ministros que só querem poder e riqueza.

Haverá sempre países mais ricos e poderosos, mas esta
riqueza faz-se com a ajuda do povo, com a paz entre as pessoas
e o poder vem após esta riqueza. O que vale matar inocentes,
destruir um outro país, mostrar o ódio às crianças? O que vale
uma guerra? “Vale” destruir vidas. Porque o poder está em
cada um de nós, a riqueza é uma nação unida na paz.
Infelizmente, na política, não existe respeito, paz, e tentativas
de discussões pacíficas, mas sangue, lágrimas, destruições,
bombas.

Força ao Líbano para conseguir ultrapassar esta nova crise
e esperemos um dia viver num mundo de Paz e de Alegria.

Miami Vice destronou
Piratas nos Estados Unidos

“Miami Vice” estreou a semana passada e adesão foi de
tal forma que tirou “Piratas das Caraíbas: O Cofre do
Homem Morto” da liderança do “Boxoffice” americano.

O novo filme de Michael Mann ganhou 25,2 milhões de
dólares nos três primeiro dias de exibição, dados
fornecidos pela Universal Pictures. Durante o mesmo
período a sequela de Piratas das Caraíbas facturou 20,4
milhões de dólares mas o novo filme da Walt Disney já está
em exibição há 3 semanas. Em terceiro lugar está a
comédia “John Tucker Must Die”, no quarto lugar está
Monster House e logo a seguir “Ant Bully”, novo filme de
animação da Warner Brothers com umas vozes de ouro
(Nicolas Cage, Julia Roberts, Meryl Streep e Paul
Giamatti).

Embora o excelente resultado de “Miami Vice” nos
primeiros dias de exibição, “Piratas das Caraíbas: O Cofre
do Homem Morto” é definitivamente o filme mais visto
este Verão e dificilmente tirará essa liderança de
audiências.

Há Dias de Azar

A vida não corre de feição a Slevin (JOSH HARTNETT)
- o seu bloco de apartamentos tem os dias contados, o seu
bilhete de identidade foi roubado, e, para terminar em
glória, apanhou a namorada com outro... Ele refugia-se no
apartamento do seu amigo Nick Fisher, em Nova Iorque,
de modo a afastar-se de Los Angeles e de todos os seus
problemas por um bocado. Mas o seu azar fala mais alto e
as coisas ainda vão piorar...

No submundo de Nova Iorque, os mais respeitados e
temidos reis do crime são o Rabino (BEN KINGSLEY) e
o Chefe (MORGAN FREEMAN). Antigos parceiros, eles
são agora arqui-inimigos. Apesar do seu poder, eles são,
no entanto, prisioneiros da paranóia, já que nenhum dos
dois homens ousou deixar a sua fortaleza nos últimos 20
anos. Ultimamente a tensão cresce entre eles: para vingar
a morte do seu filho, o Chefe planeia um ataque ao filho do
Rabino. No entanto, se a autoria do golpe for óbvia isso
despoletaria a Terceira Guerra Mundial. Para resolver o
problema, o Chefe contrata o infame assassino Goodkat
(BRUCE WILLIS), cujo plano é simples: encontrar um
jogador que deva uma carrada de dinheiro ao Chefe e
forçá-lo a matar o filho do Rabino. O seu alvo? Nick Fisher.

HÁ DIAS DE AZAR é um thriller excêntrico, com voltas
e reviravoltas pelo mundo obscuro do crime e das
vinganças mortais, onde nada é o que parece.

©Filipe Estrela

O Estádio Olímpico de Montreal está a viver grandes
emoções nos “Outgames”

©AVP Arquivos
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Voleibol de Praia
Domínio brasileiro...

Filipe Estrela

Na presença total de 25,726 espectadores, as equipas
brasileiras, mais uma vez este ano, deram um espectáculo
inesquecível, tanto do lado masculino como feminino.

Aqui está a lista dos vencedores:
HOMENS:
Medalha de Ouro - Marcio Araujo e Fabio Magalhães ($32,000 U.S.)
Medalha de Prata -Emanuel Rego e Ricardo Santos ($22,000 U.S.)
Medalha de Bronze - Pedro Cunha e Franco Neto($16,000 U.S.)

MULHERES:
Medalha de Ouro - Ana Paula Connelly e Leila Barros

($32,000 U.S.)
Medalha de Prata - Felisberta Silva e Larissa – França

($22,000 U.S.)
Medalha de Bronze - Jia Tiang e Jie Wang ($16,000 U.S.)

Um grande agradecimento à Paula, do departamento de
relações públicas, não esquecendo Bouba Slim, responsável
do departamento de fotojornalistas (presse).

O Mundo do Vinho
A SAQ em números...

Mario Silva

Todos conhecemos a SAQ
(Société des alcools du
Québec). Mas ainda há quem
a conheça por Régie  e até
Commission des Liqueurs,
denominações muito antigas
mas que ficaram gravadas na
memória das pessoas. Tem-
pos em que quase era pecado
comprar uma garrafa de
vinho. E que era quase
obrigatoriamente escondida
num saco de papel, não fosse
o diabo tecê-las e capaz de ser
tentado...

O mundo do comércio das bebidas sofreu uma profunda
alteração. Mas, mantém-se o monopólio de Estado e os
seus condicionalismos que obstam a uma maior
diversidade dos produtos disponíveis. No entanto, no
Québec, a oferta e a procura é enorme. Encontramos
vinhos de todo o mundo e, se não são sempre baratos,
pelo menos os preços não são inflacionados ao sabor do
mercado. Uma garrafa em Montreal custa o mesmo preço
que em Kuujuak. E os vinhos portugueses topo de gama
são mais baratos cá do que em Portugal!

Mas vamos a números para dar ao leitor a dimensão
deste mercado. No ano 2003/2004 foram vendidas 146
milhões de garrafas de vinho de ¾ de litro.

- O vinho tinto representou 71,8% das vendas; o branco
24,6% e o rosé 3,6%!

O gosto do consumidor é cada vez mais apurado: houve
uma diminuição (- 6,9%) na venda dos vinhos com preço
inferior a 10,00$.

Quatro em cada 10 garrafas de vinho vendidas provêm
da França. O consumo anual por pessoa é estimado em 17
litros.

Preços das garrafas consumidas:

- 35% a menos de 10$
- 45% entre 10 e 15$
- 20% a mais de 20$.

O vinho representa 75% do volume de negócios da SAQ
e as vendas brutas atingiram $2,653 milhões canadianos!

Espero que estes números não lhes tenham dado
vertigens e tenham servido a  saciar a vossa curiosidade
neste mundo à volta das coisas do vinho.

Convidam-se os leitores a  apresentar-nos questões
relacionadas com  o mundo do vinho, podendo para o
efeito, enviar uma mensagem  com o tema preferido para
alivin@alivin.ca. Alivin Canada, Boul. St-Laurent,  suite 204,
Montreal – Tel: 514-844-8532

Pensamentos da semana
O homem deve criar as oportunidades e não somente

encontrá-las.  (Francis Bacon)

O ser humano é cego para os próprios defeitos. Jamais um
vilão do cinema mudo proclamou-se vilão. Nem o idiota se diz
idiota. Os defeitos existem dentro de nós, ativos e militantes,
mas inconfessos. Nunca vi um sujeito vir à boca de cena e
anunciar, de testa erguida: - “Senhoras e senhores, eu sou um
canalha”. (Nelson Rodrigues)

Casamento de Richard e Elizabeth

O Richard Felix e a Elizabeth Rebelo contraíram o
sacramento matrimonial no dia 15 de Julho transacto. O
Richado é filho de Júlio e de Etelvina Felix, e a Elizabeth é filha
de Manuel e de Maria José Rebelo.

A cerimónia religiosa  realizou-se na Igreja Saint-Vincent-
Ferrier, presidida pelo padre José Carlos Dias. Foram
padrinhos, pelo lado do noivo, Rodney e Eva Felix, e, pela noiva,
Kevin e Filomena Lajeunesse.

Posteriormente, o feliz acontecimento foi festejado com um
elegante banquete para 200 convidados, numa das salas de
recepção do Bufete Château St. Michel, cuja animação musi-
cal esteve a cargo da discoteca DJ Joe.

O simpático casal partiu no dia seguinte para Cuba, em
viagem de núpcias. “A Voz de Portugal” saúda o feliz par, com
votos de longa vida e de eterna felicidade.

Sabias que...
Por que não devemos deitar lixo no

chão?
·Não deitar lixo no chão, é uma questão

de respeito (que é ser educado e
correcto). É respeitar o Ambiente, que é
tudo o que nos rodeia, e respeitar as outras
pessoas.

·O local onde estamos e onde vivemos
deve estar sempre limpo. O lixo traz
doenças, mau cheiro e bichos nojentos...

E fica feio, não é?

Então o que fazemos com o lixo?
Para já, é preciso saber que há vários tipos de lixo: o

biodegradável e o não biodegradável.

Sabes o que é que quer dizer “biodegradável”?
·Quer dizer que é uma coisa que a própria Natureza faz

desaparecer sem a ajuda das pessoas, desfazendo-se e
desaparecendo sozinha.

·Sabias que muito do lixo que existe por aí são coisas que o
Homem produz e que não são biodegradáveis? É o caso dos
plásticos, da esferovite ou do vidro.

E o que fazer com essas coisas? Reciclar!
·Reciclar é transformar o lixo em coisas novas. Por exemplo,

com garrafas velhas, recicladas, pode fazer-
se vidro novo. Com papel usado pode fazer-
se papel novo!

·O lixo deve ser sempre colocado nos
locais próprios, para ser recolhido e poder
ser tratado e reciclado.

·Por isso, não deites o lixo no chão! Leva-
o contigo e deita-o no caixote, de
preferência no caixote certo!

·Não te esqueças de ensinar os adultos a
fazer o mesmo. Ninguém gosta de sítios
sujos e um mundo limpo é muito melhor!

©Filipe Estrela

©Filipe Estrela

©Antonio Vallacorba

Marcio Araujo
Fabio Magalhães

Ana Paula Connelly
Leila Barros
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EM  1 DE AGOSTO DE 2006
1 E U R O = 1 . 4 4 6 11 E U R O = 1 . 4 4 6 11 E U R O = 1 . 4 4 6 11 E U R O = 1 . 4 4 6 11 E U R O = 1 . 4 4 6 1

AGÊNCIAS DE VIAGENS
ALGARVE
681 Jarry Est                             514.273.9638
CONFORT
4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666
LATINO
177 Mont-Royal Est 514.849.1153
LISBOA
355 Rachel Est 514.844.3054
TAGUS
4289 St-Laurent 514.844.3307

Consulado Geral
de Portugal

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

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.287.3370

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

Atlântico
Brossard
Laval
Lusitana
Santa Cruz

514.387.1551
450.659.4356
450.687.4035
514.353.2827
514.844.1011

ENSINO ESCOLAR

514.484.3795
514.844.1011
450.687.4035
514.583.0031
514.704.0006
514.593.9950
514.525.9575
514.271.0943
514.655.4689

IGREJAS

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

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

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

514.842.6822
514.896.3100

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

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

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

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

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

514.672.4687

CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este   514.849.2391

CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent 514.987.0080

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

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

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                                514.385.1484

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

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

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion  514.845.5804

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

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

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain 514. 842.3373

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

MÓVEIS
MEUBLES  JEUNESSE
4089 St-Laurent                                514.845.6028

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

EDUARDO DIAS
4256 Boul. St-Laurent                      514.985.2411

...

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

       514.946.1988

Cantinho da Poesia

†
A memória de

Armando Barqueiro

F. 4 de Agosto 2005

Um ano de infinita saudade para
a sua esposa Bitalia Barqueiro,

seus filhos Armando Barqueiro Jr.
 e Raul Barqueiro, suas noras e netos

e todos os amigos que com ele privaram.
A sua partida fica para sempre nos nossos corações.

Resta-nos a esperança de que
repouse em paz e felicidade.

†

Amizade
Se cultivar a amizade

Primasse em prioridade
Neste mundo sem bonança

Havia mais harmonia
E a humanidade seria

Um paraíso de esperança.

Onde nós os seres humanos
Abraçássemos planos
Duma nova dimensão

Compartilhando a amizade
Em qualquer sociedade
Sem ter discriminação

Uma amizade capaz
Que inspire o mundo a ter paz

Que ele tanto carece
Que não permitisse a guerra
Nem o ódio que há na terra
E um novo mundo comece.

Pra que o mundo turbulento
Fosse menos violento

Com mais solidariedade
No mais perfeito sentido

Ver o mundo inteiro unido
A comungar a AMIZADE!…

Euclides Cavaco

Fátima Fagundes Amaral
1934 - 2006

Faleceu na ilha Terceira, Açores, no dia 13 de
Julho de 2006, com 72 anos de idade, Fátima
Fagundes Amaral.

Deixa na dor seus filhos, netos e bisnetos,
assim como amigos.

Através desta recordação, seu filho Manuel
manda a sua despedida à sua querida mãe.

A família vem por este meio, agradecer a todas
as pessoas que se dignaram a tomar parte nas
cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma,
se lhes associaram na dor. A todos um sincero
Obrigado e Bem-Hajam.

† Manuel Silva Braz
1942 - 2006

Faleceu em Montreal no dia 23 de Julho de 2006,
com 64 anos de idade, Manuel Silva Braz, natural
de Moitas-Venda, Alcanena, Portugal, esposo da já
falecida Angela Calado.
Deixa na dor sua filha Elizabeth, seu filho Nelson,
seus netos Shawn e Michael, sua cônjuge Maria
Gomes, suas irmãs, sobrinhos (as), cunhados (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 na terça-feira 25 de Julho pelas 10 horas, na Igreja Santa
Cruz, seguindo depois 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
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

† Augusto Da Silva
1959 - 2006

Faleceu no Hospital General Lakeshore, em Pointe-Claire, no dia 22 de Julho
de 2006, com 46 anos de idade, Augusto Da Silva, esposo de Maria Grandilli.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos Anthony, David e Matthew; seus pais
Maria Mota e Antonio Da Silva; sua irmã Augusta; irmão Antonio Da Silva,
já falecido; cunhados (as), sobrinhos (as), 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 na quarta-feira 26 de Julho, na Igreja St-Edmund of
Canterbury, seguindo depois o corteje fúnebre em direcção ao cemitério
Notre-Dame-des-Neiges, onde foi a sepultar.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se dignaram
a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Meu pequeno amor
Onde vai o meu amor?

Onde chegou o meu pequeno amor?
Sim, é verdade que tudo se transforma e nada se destrói...

Onde foi o meu pequeno amor?

Em que coisa se transformou?
Num sorriso melancólico, numa risada

Ou simplesmente num sentimento silencioso que sempre será mudo?
Virou uma doce lembrança

Ou só fica... Como numa eterna espera que alimenta?
Onde vai o meu amor?

Onde chegou o meu amor?

Se transformou ou só continua a me transformar?
O meu pequeno amor é só para mim?

Não chega a nenhum lugar?
Tem um sentido o meu pequeno amor?

Talvez tornar-se-á vento, que tudo toca e tudo move
Talvez tornou-se palavras mal colocadas ou diferente?

Talvez mal dito num papel!

Sylvio Martins

Perdigão perdeu a pena
Perdigão perdeu a pena

Não há mal que lhe não venha.

Perdigão que o pensamento
Subiu a um alto lugar,
Perde a pena do voar,

Ganha a pena do tormento.
Não tem no ar nem no vento
Asas com que se sustenha:

Não há mal que lhe não venha.

Quis voar a uma alta torre,
Mas achou-se desasado;
E, vendo-se depenado,
De puro penado morre.

Se a queixumes se socorre,
Lança no fogo mais lenha:

Não há mal que lhe não venha.

Luís de Camões
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Pagamento com VISA
ou MASTERCARD pelo telefone

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal

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

(514) 820-5247

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

contramestre:(450) 963-3462

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

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

Ajudante cozinheiro e senhora
para o balcão.

Apresentar-se nos
Romados,

115 Rachel este

ALUGA-SE
FÉRIAS NO ALGARVE?!

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

(514) 995-1444

EMPREGOS EMPREGOS

CADROPORTE
Pessoal para trabalho geral e

para enquadramento de
portas de metal.

700 boul. Industrial
BLAINVILLE

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

Festas em honra da Nossa Senhora do Monte
Os Madeirenses festejarão a sua padroeira, nos dias 11, 12 e 13
de Agosto, na Igreja Santa Cruz.
Programa: Tríduo preparatório: dias 11, 12 e 13 de Agosto
Vindo expressamente da Madeira para estas festas, o Sr. Padre
José Pascoal.
Programa:
Sexta-feira, dia 11 - 18h30: Recitação do terço e eucaristia
Sábado, dia 12 - 18h30: Missa solene acompanhada pelo Sr. Padre
José Pascoal
Domingo, dia 13
12h30: Celebração da eucaristia pelo Sr. Padre José Pascoal em
concelebração com outros sacerdotes e com o grupo coral Santa
Cruz
14h30: Procissão de Nossa Senhora do Monte, saindo da igreja.
Sobe a rua Clark até à Villeneuve, descendo a St-Urbain até à Igreja
Santa Cruz. *Convidam-se as crianças que tenham feito a primeira
comunhão a participarem.

Várias actuações artísticas: sexta-feira, a partir das 20h; sábado
a partir das 19h30; domingo, a partir das 17h. Haverá serviço de bar,
bolo do caco, carne de espetada, … Bazar, Rabaneto (o Ratinho)
– lembranças.

Cursos sobre as civilizações greco-romanas
A Fondation Humanitas oferecerá cursos sobres as civilizações
greco-romanas, a partir do 18 de Setembro. “La Grèce antique et
le cinéma contemporain” – 18 de Setembro a 11 de Dezembro. « La
Rome antique et le cinéma contemporain » - 22 de Janeiro de 2006
a 30 de Abril. Para informações: (450) 445-8897

COMUNICADOS

Residência para pessoas idosas,
reformadas, autónomas e semi-
autónomas. 3 refeições por dia; ajuda
com os banhos; vigilância 24 horas
por dia; saída 1 vez por semana; em
Dollard-des-Ormeaux.

(514) 683-2574

« Busboy », empregado de mesa e
pessoal para a cozinha.

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

Procuramos homens com muita
experiência em « pavé-uni », para
trabalho na margem sul de Montréal.

(514) 269-7507
ou

(450) 674-7507

Pessoal com experiência, para “pavé-
uni” e blocos. Bom salário, conforme
experiência.

Contactar Marco:
(514) 692-5905

Costureira com experiência em
camisas e blusas. Possibilidade de
trabalhar em casa. Horário flexível.

(514) 322-9746

Pessoal para a peixaria do IGA Extra
Duchemin, em Chomedey. Contactar
Bernard Amaral ou Daniel Duchemin:

(450) 687-1515

Senhora para l impeza, com
experiência. 3 vezes por semana (12-
15 horas). Falar Inglês. Ter
referências. (514) 731-2840

RESIDÊNCIA

VENDE-SE
À venda: fogão, frigorífico e guarda-
fato de 5½ pés. Tudo em bom estado.
Deixar mensagem: (514) 387-2092

A Voz  de Portugal
na Internet

www. avozdeportugal.com

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

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

TORNEIO DE
MATRAQUILOS

Café  Bar Oliveira
Torneio de Matraquilos

Todas as terças-feiras, no 213
Rachel Este.Para se inscrever,

telefonar para o
514.844.8891
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Dragões apresentados
Na apresentação do FC

Porto aos seus associados,
os novos dragões venceram

a Roma de Itália por 1-0. A
vantagem surgiu de um auto-
golo do francês Mexes. A
festa dos campeões não teve
surpresas, tendo sido apre-
sentados 26 jogadores, de-
vendo faltar apenas um
avançado para fechar o plan-
tel.

Em dia de apresentação
aos sócios, os jogadores fo-
ram as estrelas da noite. Sem
nenhuma surpresa de última
hora, os 24 jogadores que
estiveram em estágio foram
apresentados, acrescentan-
do-se a esses os «mundia-
listas» Ricardo Costa e Lucho
Gonzalez. Foram igualmente
divulgados os números ofi-
ciais de todos os jogadores,

foram assim confirmados:
Anderson fica com a mágica
camisa 10, Vieirinha com a 17,

Ezequias com a 15, Sektioui
com a 11 e João Paulo com a 26.

Os campeões nacionais
venceram o jogo com um

auto-golo de Mexes, que in-
troduziu a bola na sua própria
baliza após um cruzamento

de Quaresma; estavam
decorridos 38 minutos de
jogo. Todos os jogadores fo-
ram substituídos com a ex-
cepção de Helton que de-
fendeu a baliza durante os 90
minutos.

O FC Porto irá agora parti-
cipar no torneio de Ames-
terdão disputando dois jogos
na próxima sexta (Man. Uni-
ted) e sábado (Inter de Mi-
lão). Os dragões continuam a
preparar o grande teste da
época que acontecerá no jo-
go da supertaça diante do
Vitória de Setúbal.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ronaldo e Rooney fazem as
pazes - Cristiano Ronaldo e
Wayne Rooney fizeram as
pazes, na sequência dos inci-
dentes no jogo dos quartos-de-
final do Mundial’2006.

O primeiro contacto entre os
dois jogadores aconteceu em
Macclesfield, a localidade onde
o Manchester começou a pre-
parar a próxima temporada.
Ronaldo e Rooney estiveram a
conversar durante 45 minutos e
no final o ambiente parecia mais
desanuviado.

Na altura dos acontecimentos,
Rooney disse ter ficado decep-
cionado pela atitude do portu-
guês, que pediu a sua expulsão no
lance em que o inglês agrediu o
defesa português Ricardo Carvalho.

Pré-época    2006-2007

Caneira por 5 temporadas -
A notícia que envolvia a
transferência de Marco Caneira
para o Sporting terminou, e o
defesa internacional português
assinou contrato com os leões
por 5 temporadas.
Paulo Bento e a direcção leonina
contam agora definitivamente
com o jogador que desejavam
para o sector mais recuado do
terreno, e Caneira volta de
«corpo inteiro» ao clube que o
formou.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Empresário de Cáceres fala
de «mal-entendido» - Gilmar
Veloz, empresário brasileiro que
representa o defesa central
paraguaio Cáceres, revelou que
o jogador, que supostamente
interessará ao Sporting, não foi
ainda contactado pelo clube
português.

Em Valência acredita-se em
cedência do Benfica  -  O
Valência acredita que o Benfica
irá ceder nas negociações para
a transferência de Simão, razão
pela qual assumiu o objectivo de
ainda assegurar o concurso do
internacional português.

Hélder Postiga ainda sem
clube Hélder Postiga diz «estar
cansado de férias», esperando
o mais rápido possível encontrar
um clube onde possa prosseguir
a sua carreira.

Patrick Vieira pode escolher
Manchester United - O inter-
nacional francês Patrick Vieira,
30 anos, antigo «capitão» do
Arsenal e que vinha repre-
sentando a Juventus, está a
considerar a possibilidade de
regressar ao futebol inglês mas
desta feita através do Manches-
ter United.

Duscher descartado do
Corunha - O médio argentino
Aldo Duscher, que actuou no
Sporting entre 1998 e 2000, não
entra nos planos do técnico do
Deportivo Corunha para a época
prestes a iniciar-se.

Jorginho nomeado adjunto
de Dunga - Mais um antigo
campeão do Mundo na comissão
técnica da selecção brasileira.
Depois da nomeação de Dunga
para técnico principal, o antigo
defesa Jorginho foi anunciado
para o cargo de adjunto.

Sá Pinto é apresentado no
Standard Liège - Sá Pinto,
dispensado este ano pelo Sport-
ing, foi apresentado no Stan-
dard Liège, e vai passar a
envergar a camisola 76, naquela
que é a sua 15ª época como
profissional de futebol.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Boavista vence Coventry (2-1)
no segundo jogo em Inglaterra

O Boavista venceu  o Coventry City por 2-1 no segundo jogo
dos axadrezados na digressão à Inglaterra. Num jogo marcado
pelas expulsões de McSheffrey e de Hugo Monteiro (28),
após desentendimento, a equipa de Jesualdo Ferreira
adiantou-se no marcador à passagem do minuto 68, por Linz.

A reacção da equipa da casa surgiu de imediato e três
minutos depois Andrews devolveu a igualdade ao marcador,
num disparo forte de fora da área. O Boavista não acusou o
toque e aos 75 minutos Linz voltou a marcar, estabelecendo
o resultado final.

Leixões vence Beira Mar (1-0)
e continua a fazer estragos

O Leixões venceu e Beira Mar por 1-0 e continua a fazer
estragos nesta pré-temporada, depois de ter derrotado a
Académica de Coimbra na passada quarta-feira por 3-0.

A partida começou com uma equipa aveirense atrevida mas
sem nunca criar grande perigo. O Leixões reagiu e podia ter
chegado à vantagem antes do intervalo, não fosse a fraca
pontaria dos seus jogadores. A segunda parte foi mais
disputada, com ocasiões para os dois lados, mas foi a equipa da
casa que se adiantou no marcador aos 68 minutos, por
Malafaia, num golo de belo efeito que arrancou muitos
aplausos dos adeptos presentes no estádio.

Desp. Aves vence V. Guimarães (1-0)
em jogo de preparação

O Desportivo das Aves venceu o V. Guimarães por 1-0 em
jogo de preparação para as duas equipas. A equipa comandada
por Neca alcançou o golo da vitória logo aos sete minutos, por
Xano. O encontro, que serviu de apresentação da equipa
avense aos sócios, estreou ainda as novas cadeiras do Estádio
das Aves, que se apresenta de «cara lavada» para o regresso
da equipa ao principal escalão do futebol nacional.

Académica goleada em Penafiel (5-1)
no quarto jogo de preparação

A Académica de Coimbra foi goleada  em Penafiel (5-1) no
quarto jogo de preparação dos «estudantes» na pré-
temporada.

PROXIMO JOGO NA TV
SÁBADO 5 AGOSTO
Na RTPI às16h00
SP.BRAGA – SPORTING
(apresentação do Sp.Braga)
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Michael Schumacher: Na minha casa mando EU!
Vitória impecabilíssima de Michael Schumacher e da Ferrari

que conseguiram mais uma dobradinha no Grande Prémio da
Alemanha, com Filipe Massa na segunda mais alta marcha
deste pódio; a terceira, porém, pertenceu a Kimi Raikkonen da
McLaren, ele que, largando da “pole”, fez uma paragem a mais,
não sendo bem suportado pelos seus mecânicos, pois mais
uma vez a roda traseira direita recusava-se a sair – conseguiu
in extremis, num perfeito controlo do seu McLaren, ultrapassar
Jenson Button e amparar-se do terceiro lugar.

Michael Schumacher, com esta vitória (a quinta nesta
temporada e a sua 89ª em carreira) e isto duas semanas depois
de ter repetido a mesma proeza aquando do Grande Prémio
da Franca, reduziu para somente 11 pontos a distância que o
separa de Fernando Alonso, da Renault, na luta pelo
Campeonato do Mundo de Pilotos. Os restantes lugares
pontuáveis na corrida couberam a Jenson Button, “Honda”,
Fernando Alonso, “Renault”, Giancarlo Fisichella, “Renault”,
Jarno Trulli, “Toyota” e Christian Klien, “Red-Bull”.

O líder do campeonato, Fernando Alonso, terminou na quinta
posição, usufruindo da má sorte de Mark Webber, da Williams,
na parte final da prova, abandonando este com problemas de
motor. Jarno Trulli, “Toyota”, que foi efectivamente o melhor
homem do dia, largando da 21ª posição da grelha, terminaria
a corrida num brioso sétimo lugar. O piloto italiano mais uma
vez mostrou as suas brilhantes qualidades de piloto que
levaram a Toyota a renovar o contrato por mais 3 épocas.

Tiago Monteiro, “Midland”, viveu um fim-de-semana para
esquecer, aqui em Hockenheim. Tudo começou nas
qualificativas, quando, segundo Tiago, ele foi bloqueado por
David Coulthard (o que já não é a primeira vez) e teve que
rodar pela parte suja da pista, o que originou o desgaste dos
pneus na corrida, além de uma largada muito difícil, com o
motor do seu monolugar a querer ir abaixo, a má escolha de
pneumáticos também estiveram em causa. “O carro estava
bem equilibrado, apesar da sétima marcha ser muito curta,
até o Sato conseguiu passar por mim; o meu rádio também
deixou de funcionar e claro, não ouvia as recomendações da
equipa no que respeita às bandeiras azuis, o que me levou a
ser penalizado com um ’Drive Through’, o que penso injusto”.
Finalmente, todo este esforço do Tiago, do seu companheiro

de equipa Albers e de toda a equipa foram em vão, pois os
Comissários da FIA desclassificaram os dois MIDLAND,
por terem alegadamente a asa traseira não conforme aos
regulamentos, infringindo portanto o artigo 3.15 do
regulamento técnico da FIA.

Jacques Villeneuve, da BMW-Sauber, aonde se gera desde
já uma certa dúvida quanto ao seu futuro na F1, não foi feliz
neste GP da Alemanha e uma forte saída de pista fez com que
o piloto quebequense acabasse batendo violentamente contra
os muros de segurança, demolindo por completo o seu
monolugar, mas saindo felizmente ileso do acidente.

O dia terminou bem diferentemente para Jean Todt, ele que
estava altamente feliz por ver os seus três pilotos favoritos no
pódio. Sabe-se do interesse que o Director da Ferrari tem por
Kimi Raikkonen em oferecer-lhe um contrato na equipa do
cavalinho rompante a partir de 2007 e adiantou ao dizer: “O
momento deste dia que guardei na minha alma foi de ver no
pódio os meus três pilotos favoritos”.

O piloto finlandês conquistou assim a sua primeira “pole
position” da época, repetindo a mesma proeza conseguida o
ano transacto neste mesmo circuito de Hockenheim. Michael
Schumacher, Ferrari, que corria em casa, foi o segundo
classificado, apenas a  0,6 milésimas de segundo do seu
companheiro de equipa, Filipe Massa, Ferrari, o terceiro nesta
secção de apuramento. McLaren foi sem dúvida uma surpresa
nesta tarde de sábado. Decepção da Renault e do actual líder
do campeonato, Fernando Alonso, que não conseguiu melhor
que um sétimo lugar na partida, sendo em contrapartida mais
rápido o seu companheiro de equipa Giancarlo Fisichella ao
arrancar o quinto lugar na grelha.

A luta dos pneumáticos continua e nesta prova classificatória,
a Bridgestone, mais uma vez, bateu irremediavelmente a

Grande Prémio da Alemanha
1º    Michael Schumacher (Alemanha), Ferrari
2º    Felipe Massa (Brasil), Ferrari
3º     Kimi Raikkonen (Finlândia), McLaren-Mercedes
4º    Jenson Button (Grã-Bretanha), Honda
5º    Fernando Alonso (Espanha), Renault
14º Tiago Monteiro (Portuga), Midland

©F1.com

©F1.com

Michelin. Tiago Monteiro, da Midland, não conseguiu passar
a primeira fase da qualificação, largando da décima oitava
posição, mas beneficiando das penalidades de Chistijan
Albers, de Jarno Trulli, da Toyota, perdendo dez lugares por
troca de motores na qualificação deste GP. Também foi
marcado com o espectacular acidente de Scott Speed (Toro
Rosso)  que demoliu por completamento o seu monolugar.

Nota curiosa no final deste Grande Prémio da Alemanha, o

chefe da equipa Renault, Flávio Briatote, falou sobre a situação
em que se encontra e, segundo as suas palavras, algo
verdadeiramente vai mal na equipa Francesa! “Estamos indo
muito mal e isto irrita-me… Vamos sentar-nos com todos os
elementos da equipa, inclusivamente os membros da Michelin,
para revermos esta situação. Estamos a ver o domínio da Ferrari
e precisamos melhorar. Temos que ficar calmos e trabalhar
duro”. Como se sabe, Briatore vem apontar a Michelin como
a culpada pelo declínio da Renault nas últimas provas. Próximo
encontro a 6 de Agosto no Grande Prémio da Hungria. Até lá,
sejam prudentes nas estradas.
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Sporting vence
torneio do Guadiana

O Sporting venceu o Depor-
tivo da Corunha no último
jogo do Torneio do Guadiana
por 1-0. Com este resultado,
o Sporting somou a segunda
vitória e obteve o primeiro

lugar no torneio. Deivid apon-
tou o golo solitário da partida
aos 26 minutos. O jovem Dja-
ló foi considerado o melhor
jogador da competição.

O Sporting aproveitou bem
a rotação de jogadores e ini-
ciou a partida com um onze
muito diferente do que iniciou
a partida diante do Benfica.
Os comandados de Paulo
Bento voltaram a mostrar boa

organização e a superiorizar-
se ao adversário. O golo de
Deivid, após assistência do
inspirado Nani, apontou o
golo que deu a vantagem aos
leões e acalmou as iniciativas

galegas.
Com a vantagem, e com um

Deportivo cansado do dia an-
terior, o Sporting caminhou
facilmente para a vitória no
jogo e consequentemente no

torneio. Vitórias leoninas em
todas as frentes, sendo a
equipa mais concretizadora,
sem consentir nenhum golo,
e a ter o melhor marcador do
torneio e o melhor jogador
(Djaló e... Djaló).

Foi o terceiro jogo da for-
mação de Paulo Bento, e a
sua terceira vitória. Um bom
arranque na temporada de
2006/07 para os leões.

O Valencia emitiu um comu-
nicado no qual reafirma o in-
teresse em Simão. Além dis-
so, desmente em comunica-
do quaisquer desentendi-
mentos com Luís Filipe Viei-
ra, e o empresário do interna-
cional português, Jorge
Mendes. O clube “che” nega
as “informações publicadas
nas últimas horas” e asse-
gura que mantém uma rela-
ção “correcta e muito fluida”
com Luís Filipe Vieira e Jorge

Valencia insiste em Simão
Mendes. Na mesma missiva,
o clube espanhol revela que
continua a tentar “alcançar o
objectivo da contratação do
futebolista internacional
português Simão Sabrosa”.

No sábado, depois de se
confirmar o revés no negó-
cio, Luís Filipe Vieira, que se
tinha deslocado a Valencia
para selar o acordo, acusou os
dirigentes espanhóis de te-
rem menosprezado Simão
Sabrosa, jogador que terá
pedido uma verba anual que
o clube espanhol recusou pa-
gar.
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MEXICANO RADIANTE NO BENFICA

Fonseca: «Uma equipa com história e paixão»
Kikin Fonseca está radiante

no Benfica. O avançado me-
xicano mostrou toda a sua
felicidade numa entrevista
publicada ontem pelo jornal
azteca “La Cronica”. “Ver o
meu nome na camisola ori-
ginou um sentimento muito
bonito. Sempre sonhei com
isto, queria jogar na Europa e
numa equipa com tanta histó-
ria e paixão. A verdade é que
estou muito contente”, disse.

O internacional que evoluiu
no Mundial da Alemanha
elogiou depois Nuno Gomes,
um “jogadorazo”. “Claro que
o conheço e sei a qualidade
que tem. A concorrência será
boa para mim e para a equi-
pa”, prosseguiu, garantindo
que vai “lutar para mostrar o
valor dentro do campo”.

Kikin afirmou ainda que as

águias têm “um grande plan-
tel, obrigado a lutar por títulos
em qualquer competição”, e

adiantou que “tem sido muito
bem recebido, num clube
grande e bonito”.

Simão
Sabrosa

Kikin Fonseca
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