
Couto 
bate 

recorde 
nacional 

nas 1/2 
finals 

restas do 
Senhor da 
Padra am 

Tarante 
CANADIAN PUBLICATION MAIL AGREEMENT #1414526 

TORONTO REPRESENTATIVE OFFICE 
860-c CoLiEBE STREET WEST 

TORONTO, OH M6H TA2 
TEI.416-530-1700 FAX:416-530-0067 

1 -800-794-0176 E-MAIL: BESERTOR@IOIRECT.COM 
WWW.BES.PT 

'    ' ' ' ■ '0662- 

O MILENIO 
PORTUGUESE-CANADIAN NEWSPAPER • THURSDAY 26th July, 2001 • ANO III EDIÇÂO N“ 141* PREÇO: 50<1:.NCL GST 

Pré-temporada no Canada 
Convi'vio com 
a comitiva do 
Club Sport 
Man'timo 
A comitiva do Club 
Sport Maritimo, em 
estagio no Ontario, 
visitou o Madeira 
Park, onde conviveu 
com a comunidade 
local e se deliciou 
com uma monumen- 
tzd espetada à 
madeirense. 
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Cufûima 
sem vertebras 

Mais vale perder um 
minuto na vida que a 

vida num minuto I 
Uma sentença velha e 
relha que todos sabem 
de cor e em todas as 

Imguas mas, hà 
sempre um mas, que 

faz esquecer tào 
profundo conselho! 

Todos os dias se lê, vê e ouve, 
notîcias de cidadâos conhecidos e 

anônimos que, por excesso de 
velocidade, perdem a vida ou fazem 
perigar a vida de terceiros, levando 
a tragédia a muitos lares e deixando 
na orfandade milhares de crianças. 

Porquê, senhoras e senhores? 
Sera que vivemos sem tempo... 
todo O tempo? 
Esta semana tivemos varias e 
tristes noticias da perda de vârios 
amigos que, por excesso de 
velocidade, perderam a vida. 
Quer aqui, quer em Portugal. 
O que nos faz correr tanto? 
O prazer da velocidade? 
Inconsciência? Os problemas do 
dia-a-dia? Alcool e outras drogas? 
Os desastres sô acontecem aos 
outros? 

Um pouco de tudo, provavelmemte. 
Que fazer para baixar o indice de 
tragédias devido ao excesso de 
velocidade? 

Tu LÔ com os leitores 

Talvez, um maior respeito por nos 
prôprios, melhor educaçâo civica, 
mais noçâo dos deveres e 
obrigaçôes. 
Mas, se calhar e acima de tudo, 
arranjar tempo para ter... tempo! 
Corn tempo e horas, cada um 
chegarâ ao seu destino sem 
contratempos, de carro, bicicleta, 
motorizada ou a pé! 
Sera que estas despretensiosas 
palavras vâo chegar a tempo? 
A vida "sâo dois dias", dizem, mas, 
para muitos de nos... muito tempo! 
Devagar se vai ao longe. 
Nâo perça tempo... nem a vida! 

JMC 

Olà, bons amigos! 

Câ estamos corn mais um "Tu câ tu 
la" despretensioso para, na medida do 
possivel, informâ-los de acon- 
tecimentos que possam ser ùteis em 
relaçâo ao moviménto social 
comunitârio que, em tempo de Verâo, 
tem sempre algo a ver corn ar livre, 
lagos e parques verdejantes. 

Assim, começamos por lembrar uma 
simpâtica excursâo a Montreal do 
Rancho Infantil Madeirense, para 
participar nas festas de Nossa 

Senhora do Monte, como é 
tradicional. 
Se algum dos nossos amigos leitores 
quiser dar um passeio a Montreal e 
viver as festas da Padroeira da 
Madeira, juntamente com o Rancho 
Madeirense, contactem Olivia Abreu: 
416 531-5397, ou José de Freitas: 416 
678-0190. 

A partida terà lugar no dia 11 de 
Agosto, em autocarro, as 06h00 da 
manhâ, na sede do Canadian 
Madeira Club. O regresso sera no dia 
imediato, dia 12 de Agosto. 

Sâo jâ no proximo fim-de-semana, as 
grandiosas e tradicionais festas do 
Senhor da Pedra, na Igreja de Santa 
Inès, em Toronto. 
Na sexta-feira, dia 3 de Agosto, 
abertura das festas pelas 18h30, corn 
concertos pelas Bandas Lira de Nossa 
Senhora de Fâtima, da Parôquia de 
Santa Inès, e Lira do Rosârio da 
Lagoa, convidada da Ilha de Sâo 
Miguel. Também os habituais 
petiscos à portugusa. 
No sâbado, dia 4, no Bellwoods Park, 
às 18h00, exibiçôes do Grupo de 
Balhados e Cantares de Sâo Miguel, 
de Toronto; Grupo da Casa do Povo 
de Rabo de Peixe, de Sâo Miguel; 
Grupo Andorinhas do Pinhal, do 
Seixal, vârios artistas comunitârios e 
O convidado Marc Dennis, vindo dos 
EUA. 
Pelas 22h00, concertos pelas Bandas, 
Nossa Senhora de Fâtima e Lira do 
Rosârio da Lagoa. 
Domingo, dia 5, às 10h30, Missa 
Solene, celebrada pçlo Padre 
Sebastiâo Andrade. As 15h30, 
Procissào do SENHOR DA PEDRA, 
pelas ruas habituais, corn a 
participaçào das Bandas, Nossa 
Senhora de Fâtima, Senhor Santo 

Cristo, Lira do Rosârio da Lagoa e 
Nova Aliança de St. Antônio- 
Panthuck/U SA. 
O arraial, vem depois, corn o Grupo 
Folclôrico Andorinhas do Pinhal e da 
Casa do Povo de Rabo de Peixe; 
artistas comunitârios; concertos pelas 
Bandas convidadas e Marc Dennis. 
Na segunda-feira, dia 6, ao lado da 
Igreja de Santa Inès, encerramento 
das festas corn sorteio do automôvel e 
outros prémios. 

Hamilton, em festa! 
Nos dias 12, 13 e 14 de Agosto, têm 
lugar as festas em honra de Nossa 
Senhora dos Anjos. 
Quarta, quinta e sexta-feira, Triduo 
preparatôrio. Sexta-feira, dia 10, 
abertura do Arraial corn a actuaçâo 
de Rancho Folclôrico Provincias e 
Ilhas de Portugal, surpresas e müsica 
para dançar corn o E)J Boa Esperança. 

No sâbado, dia 11, Missa às 17h00 e, 
O Arraial, a partir das 18h00, com 
Folclore e a alegria do conjunto Mexe 
Mexe. Ainda, arremataçôes e 
concerto pela Banda de Hamilton. 
No Domingo, dia 12, Missa Solene às 
14h00, Procissào de Nossa Senhora 
dos Anjos às 15hü0, folclore às 17h00, 
seguindo-se concertos corn as Bandas, 
Santo Cristo, de Brampton, Santa 
Helena e de Hamilton. 
O pregador das festas é o Reverendo 
Fr. Marco Martinho, da Madalena do 
Pico, Açores. 
Encerramento das festas corn 
arremataçôes e sorteios. 

Todos serâo bem vindos! 

Que tal, as sugestôes? 
Vamos às festas, aos passeios, 
divirtam-se. 
Até à prôxima ediçâo e sejam felizes.' 

JMC 
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Pequenas histôrias de | |\|"1”*E grande 
O seu sorriso sempre présente é 
um desalîo constante ao destmo 
que a lançon numa cadeira de 
rodas. Nada nem nînguém a faz 
torcer. 
Antes quebrar que torcer... 

Isaura Maria dos Santos Carneiro, 
nasceu na freguesia da Ribeira 
Quente, Sâo Miguel, Açores, no dia 
20 de Fevereiro de 1948. 
Completou a escola primâria e 
dedicou-se à costura. 
Em Julho de 1969, visitou sua tia 

profissâo, costurando em 
casas particulares. 
Depois, à medida que ia 
estudando inglês e 
pequenos cursos de 
especializaçâo no Seneca 
College, foi trabalhando, 
primeiro num 
supermercado e, depois, 
numa fâbrica de plâsticos. 

Isaura Carneiro, definitivamente, 
estava marcada pelo destino. Uma 
doença a minava desde sempre. 
Sofria de "Scolioses", uma doença que 
lhe afectava a coluna vertebral. O 
médico que a via regularmente. 

Isaura CarneirOi torn o < seu : sorrûô;side Marca,|: entre os seus 

cotnpanheiros e antigos 

Libânia Cardoso, em Toronto. 
O que começou por ser umas simples 
férias para uma jovem de 21 anos de 
idade, acabou por ser o inicio de nova 
vida, radicando-se desde entâo em 
Toronto, Ontario, Canada. 
Em Toronto, Isaura Carneiro 
começou por trabalhar na sua 

aconselhou-a a uma delicada 
operaçâo pois, de outra maneira, 
arriscava-se a cair numa cadeira de 
rodas... 
Assim, em 1979, no Sunnybrook 
Hospital, foi operada. O médico nào 
foi feliz e agravou a situaçâo. Foi de 
emergência para o Western Hospital 
onde sofreu segunda operaçâo. O que 

se temia aconteceu. A Isaura Maria 
dos Santos Carneiro, a partir das 
operaçôes, viu-se numa cadeira de 
rodas para sempre! 
Houve um movimento para que a 
Isaura Carneiro recebesse uma 
indemnizaçâo pelos danos causados. 
Mas, o advogado que tomou conta da 
causa, nâo seguiu em frente corn a 
queixa porque considerou-a escusada, 
uma vez que a Isaura Carneiro... tinha 
assinado a autorizaçâo para ser 
operada!?... 
Isaura Carneiro, sô, corn o seu drama 
e um pequeno subsidio 
governamental, nâo esmoreceu. 
Dedicou-se de corpo e aima à causa 
dos déficientes. Aceitou o desafio que 
lhe foi proposto pelo companheiro de 
infortünio Antonio Fraga que, 
aproveitando uma ideia do Padre 
Alberto Cunha, congregou um grupo 
de déficientes -12 na totalidade- e 
organizaram a Sociedade de 
Déficientes Portugueses. Formaram a 
Sociedade de Déficientes Portugueses 
em 1987, que foi oficialmente 
incorporada no dia 29 de Janeiro de 
1989. 

o privilégio de assistir. 
Lamentavelmente, a Sociedade de 
Déficientes Portugueses do Canada, 
nada recebe do Governo de Portugal. 
Isaura Carneiro, para além do seu 
esforço diârio em prol da Sociedade 
de Déficientes Portugueses, faz parte 
também de outras e varias 
associaçôes, tais como, Comité da 
Casa de Sâo Cristôvâo, Access 
Alliance, Health Association, Women 
Health and Women Hands e 
Canadian Paraplegic Association. 
A Sociedade de Déficientes 
Portugueses vive das quotas dos 
sôcios, vendas (yard sales), ofertas de 
instituiçôes e amigos, jantares e 
piqueniques. Recentemente, no 10 de 
Julho de 2001, a Sociedade recebeu 
um prâtico autocarro prôprio para 
déficientes, oferta do Sindicato dos 
Trabalhadores da Construçâo Civil 
(UWU), Local 183. 
Isaura Maria dos Santos Carneiro, 
tem por meta continuât a lutar pelos 
déficientes, mostrando à sociedade de 
que estes, embora corn deficiências 
motoras, sâo capazes de pensât e 
realizar dentro dos sens limites, e têm 

Isaura Maria dos Santos Carneiro, 
desde entâo, fez sempre parte da 
direcçâo da Sociedade, uma autêntica 
activista, cheia de energia, paixâo e 
aquele sorriso que nâo deixa de 
irradiar dia-apôs-dia, em todas as 
situaçôes. Isaura Carneiro, esteve 4 
anos na presidência da Sociedade, 2 
anos na vice-presidência, 2 anos como 
secretâria e, agora, vogal da direcçâo 
e coordenadora do jantar de convivio 
da Sociedade de Déficientes 
Portugueses. Isaura nâo para! Faz de 
tudo um pouco, incluindo dar de 
corner na boca aos companheiros que 
se encontram em pioyes 
circunstâncias que ela. Como 
costureira, Isaura Carneiro, 
organizou corn os sens colegas uma 
passagem de modelos de déficientes 
em cadeiras de rodas, corn roupas 
trabalhadas pelas prôprias, que 
constituiu um sucesso para quem teve 

os seus prôprios talentos. Isaura 
Carneiro, quer, ainda, finalizar um 
video-filme, onde possa mostrar à 
comunidade o valor dos déficientes. 
Isaura Carneiro, guarda 
religiosamente uma série de 
pequenos apontamentos filmados 
através dos anos, das iniciativas e 
convivios dos membros da Sociedade 
para, logo que possivel, sejam 
montados de modo a format um todo 
e distribuido pelas instituiçôes, clubes 
e amigos... 
Sô quem vê a actividade de Isaura 
Carneiro e dos seus companheiros de 
Sociedade é que acredita. E depois de 
tanta azâfama e sacrificios, vê-la 
sempre a sortir, é de espantar! 
Porque nâo guardar como imagem 
dos (d)eficientes, apenas e sô os 
sorrisos? 

JMC 
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IDIeficientes em 
piquenique 
A Sociedade de Déficientes 
Portugueses realizou o sen anual 
piquenique no High Park, em 
Toronto, onde juntou muitos 
familiares e amigos. 
Um convivio muito especial para os 
elementos da Sociedaden, dos sens 
familiares e dos muitos amigos que 
compareceram e confraternizaram 
num piquenique que valeu pela 
amizade, respeito pelo proximo e 
demonstrativo da eficiência dos 
(D)eficientes. 
Entre os muitos amigos présentés -na 
altura em que visitâmos o local do 

piquenique-, de salientar os 
componentes do grupo de müsica 
popular "Searas de Portugal" e do 
Mano Belmonte. 
O actual présidente da Sociedade, 
Antonio Fraga, mostrou-se feliz com 
o êxito do piquenique e desejou que, 
cada vez mais, a comunidade 
portuguesa entendesse que os 
déficientes sâo pessoas com 
problemas fisicos mas nao totalmente 
incapazes. 

Os déficientes precisam de 
compreensâo, estima e nâo... pena! 

lU(u!i£eda£e 
Domingos Meat Packers Ltd. 

o ùnico matadouro português 
de suinos no Canada. 
Uma filial de Horâcio 
Domingos Wholesale. PRÛXIMA FESTA 

Dia 8 de Setembro, 
Baile de abertura 
corn o conjunto 
Português Suave. 

INFO; 905-275-6844 

^ortiLn^cs 

Tel: (4161762-5503 OU 1-600-935-4441 
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MARIO SILVA 
e amigos 
à volta do BBQ 

O ultimo fim-de-semana foi bem 
cheio e preenchido para Mario Silva e 
seus colaboradores. 
No Sâbado, o seu anual BBQ, onde 
recebeu düzias de amigos e membros 
dos governos Federal, Provincial e 
Municipal. 
No Domingo, o Vereador Mario Silva 
organizou e participou no "Dia do 
Ambiente", no parque de 
estacionamento da Dufferin Mail e, 
em paralelo, o seu "7o. Summerfest", 
confraternizaçâo entre vizinhos, no 
Dufferin Grove Park. 

Segundo Mario Silva, "é fundamental 
educar a populaçâo sobre o que 
diariamente podemos fazer em 
defesa do meio ambiente. Igualmente 
importante é, assegurar, que 
entidades governamentais ofereçam à 
populaçâo as condiçôes necessârias 
para que estas medidas possam ser 
seguidas". 
Entre os politicos présentes no BBQ 
de Mario Silva, destaque para o The 

Honourable Paul Martin, Ministro 
das Finanças do Canada, que saudou 
o lusocanadiano Liberal e 
Conselheiro da Câmara Municipal de 
Toronto, sua mâe e avô, présentés na 
festa, a laboriosa comunidade 
portuguesa ali bem representada e a 
confiança no présente e futuro do 
Canada. Quando, no convivio, ao ser 
confrontado corn a frase "vai ser o 
futuro PM do Canada", Paul Martin 
limitou-se a sorrir... 
Também deram o seu abraço a Mario 
Silva, o Liberal e lider da Oposiçâo 

do Ontario, Dalton MeCuinty, o MP 
Tony lanno, o MPP Tony Ruprecht e 
vârios Vereadores. LFm banho de 
sorrisos e boa disposiçâo. 
Alias, foi um dia de sorrisos, à volta 
do BBQ... 
Até o Sol sorriu là do alto, para dar 
uma ajuda a "despachar" as 
refrescantes bebidas postas à 
disposiçâo dos muitos amigos 
présentes. 

CYNTHIA 
précisa de tedes! 

Tal como noticiâmos na passada 
ediçâo, a pequenita Cynthia, de 5 
anos, que vive -tal como a sua familia- 
um drama terrivel dada a doença que 
a atormenta, o cancro denominado T 
cel lymphona, précisa da ajuda de 
todos. 
Seus pais, o casai Medeiros, oriundos 
da Ilha de Sâo Miguel, encontram-se 
em grandes necessidades para acudir 
as carêneias da Cynthia e dos outros 

dois filhos. 
Foi aberta uma conta em favor da 
Cynthia, no banco CIBC, corn o 
numéro: 777 38 38 . 
Para outras informaçôes e apoios, 
contactem o pai da CYNTHIA, 
Valter Medeiros, pelos telefones: 416 
887-4792, ou 416 654-7233, ou ainda, 
o amigo voluntârio, José Gonçalves, 
pelo numéro: 905 471-4989. 
Ajudemos a CYNTHIA e seus pais. 

IGREJACARISMAj 
Reverendo 

Tony Silveira 

236 NAIRN AVENUE 
Junto à Rogers Rd entre a 
Dufferin St e a Caledonia St 

<3» 
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i Ave. 
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Æ; . Æ Goodwood Ck>ver1a\»n Ave. Aïê:^' ■! : V ,;i „ 

TORONTO 
IGREJA: 236 Nairn Ave. 

Domingo 3:00 PM 
Quarta e Sexta 7:30 PM 

>fby Ave.- 

m» 
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Catedral Carisma 
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ESCRITÔRIOS (SEDE): 
16 West Ave S. 
Hamilton, Ontario, L8N 2Sl 

EMPORTUGUÈS 
Domingo 11.1X1 AM 
TerçaeSexia7:30PM 
[N ENGLISH - Sunday 9:30 

CAMBRIDGE 
IGREJA: 96 Elgin Street South 

Domingo 6:30 PM- 
Tciva c Oui nu 7:30 PM 
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Cientistas 
sequenciam genoma 
da bacteria 
da pneumonia 
Investigadores norte-americanos 
sequenciaram o genoma da 
"Streptococcus pneumoniae", a 
bactéria responsâvel pela morte de 
mais de très milhôes de crianças e 
idosos por ano em todo o mundo corn 
pneumonia aguda e méningite. 

O resultado dos trabalhos, 
efectuados no Instituto Püblico de 
Investigaçâo Genômica (TIGR), 
situado em Rockville, Maryland, foi 
publicado na ediçâo da revista 
Science. 

"Esta informaçâo représenta um 
marco na compreensào da virulência 
e da patogenia desta bactéria, 
altamente infecciosa", sublinhou 
Claire Fraser, présidente do TIGR. 

A "Streptococcus pneumoniae" é 
uma das bactérias patogénicas mais 
perigosas devido à sua virulência, 
morbilidade e à taxa de mortalidade 
que provoca, uma situaçâo que piora 
à medida que a bactéria se torna 
resistente aos antibiôticos, em 
especial à penicilina. 

A équipa de investigadores. 

dirigida por Hervé Tettelin, 
determinou a ordem exacta dos 2,16 
milhôes de unidades quimicas de 
base que formam o ADN (âcido 
desoxirribonucleico) da bactéria. 

Segundo os cientistas do TIGR, 
a anâlise da sequenciaçâo do 
pneumococo vai permitir comparar 
as diferentes variantes da bactéria, as 
nâo-infecciosas e as infecciosas 
resistentes aos antibiôticos. 

"Ao fazer esta comparaçào vamos 
ser capazes de identificar os genes 
que determinam a virulência de uma 
variante particular, assim como as 
caracteristicas comuns a todas as 
formas da bactéria", explicou 
Tettelin. 

"O resultado destas anâlises vai 
permitir identificar novos alvos 
potenciais de tratamentos 
medicamentosos e de vacinas", 
acrescentou. 

A descriçâo do genoma da 
"Streptococcus pneumoniae" esta 
disponivel na Internet, no endereço 
electrônico www.tigr.org. 

PfRf-P/'R 
LLB.O. 

CHURRA8QUEIRA 
GRILL HOUSE  RTPi 

Aqui ninguém 
paga impostos 
Agora, aos almoços, 

ninguém paga taxa de 
imposto na comida e bebida 

Grande garrafeira 
a bons preços 

e sem taxa de imposto 

Cozinha tradicional 
portuguesa corn 
dois cozinheiros 

vindos de Portugal 

928 College St, Toronto 
(College e Dovercourtl 

Réservas e encomendas para fora: 

Tel.: 416 537- 

Espaço: Missâo do 
"veleiro espacial" 
russo foi um êxito 

A Russia lançou um "veleiro 
espacial", impulsionado a vento solar, 
um protôtipo das naves do futuro 
capazes de chegar a Marte ou Jupiter, 
segundo os responsâveis do 
Ministério da Defesa. 

O veleiro espacial ' ou 
"Kosmos-1" foi lançado para o espaço 
através do lançador Volna (que 
significa Onda) a partir do submarino 
nuclear "Borisoglebsk", que navega 
no mar de Barents. 

Porta-vozes da Frota do 
Norte, responsâvel pelo lançamento, 
informaram que o "Kosmos-1" 
pousou no poligono militar de Kura, 
na peninsula de Kamchatka, no 
extremo Oriente da Russia, depuis de 
um voo de hora e meia em ôrbita da 
Terra. 

A Sociedade Planetaria, 
organizaçâo norte-americana que 
financiou a experiência (corn um 
custo de quase um milhâo de contos), 
considerou a missâo um êxito, 
embora tenha perdido o contacto 
corn o veleiro quando este entrou nas 
camadas densas da atmosfera 
terrestre. 

Victor Kudriashov, que dirige 
o projecto, explicou que os cientistas 
russos estudam hâ décadas a 
utilidade do vento solar para 
empreender voos interplanetârios 
nào tripulados aos lugares mais 
recônditos da galâxia. 

Os peritos russos asseguram 
que os veleiros espaciais podem ser a 
soluçâo prâtica também para o 
primeiro voo tripulado a Marte, 
sobretudo enquanto nâo forem 
superadas as dificuldades 
tecnolôgicas para construir um 
foguetào capaz de pôr em ôrbita a 
nave que chegue a Marte num voo de 
pelo menos dois anos. 

O veleiro solar conta corn 
uma espécie de motor que funciona 
sem combustivel e faz lembrar a 
mâquina de movimento perpétue, o 
sonho dos inventores de todos os 
tempos. 

"Ao contrario dos ventes que 
sopram na Terra, o vento solar é 
constante e nâo é mais que um fluide 
de micro-particulas que emanam do 
nücleo do nosso sistema solar", 
afirmou Kudriashov. 

O coordenador do projecto 
explicou que, de inicio, os veleiros 
espaciais deslocam-se lentamente 
mas, pouco a pouco, adquirem 
grandes velocidades e podem 
alcançar os locais mais longinquos do 
Universe. 

Os ventes solares atravessam o 
sistema planetârio a mais de très mil 
milhôes de quilômetros por hora, 
impulsionados pelas ondas do campo 
magnético emanadas pelo Sol, uma 
forma de energia barata e corn 
énormes possibilidades. 

Doença de Alzheimer 
pede ser detectada 
ânes antes de se 
manifestar 
A doença de Alzheimer pode ser 
detectada anos antes de se manifestar 
no ser humane, segundo um estudo 
de cientistas britânicos publicado na 
revista médica "The Lancet". 
Segundo esta équipa, formada por 
especialistas do Hospital Nacional de 
Londres, o cérebro começa a perder 
tecido de forma acelerada cinco anos 
antes desta doença degenerativa se 
manifestar. 

Os especialistas realizaram esta 
descoberta mediante uma técnica que 
permite ver a progressâo da doença 
de Alzheimer desde a sua fase inicial. 
Este novo avanço pode permitir um 
tratamento mais eficaz e mais râpido 
nos doentes que jâ sofrem da doença 
bem como atrasar o seu 
desenvolvimento. 
O estudo foi efectuado corn quatro 
doentes que tinham antécédentes 

familiares de casos em que a doença 
se tinha manifestado muito 
rapidamente. 
Em cada um dos doentes foram 
realizadas ressonâneias magnéticas 
durante oito anos para obter imagens 
detalhadas do cérebro a très 
dimensôes. 

Em todos os casos surgiram 
degeneraçôes semelhantes nas células 
e nas mesmas areas do cérebro. 
Um dos investigadores, Nick Fox, 
assegurou que "se se descobrir a 
partir de que momento começa a 
avançar a doença pode tentar aplicar- 
se o tratamento mais adequado". 
"Temos esperança de um dia 
podermos tratar o problema na sua 
primeira fase, antes de começar a 
produzir-se a devastadora perda de 
memôria que caracteriza a doença", 
acrescentou. 
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Investigadores 
fabricam pale 
humana sensivel 
ao cancro 
Investigadores 
franceses conseguiram 
produzir pele humana 
especialmente sensivel 
ao cancro, o que deverà 
ter importantes 
consequências ao nivel 
da terapia genética e da 
indûstria de 
cosméticos. 
Trata-se de "melhorar a 
prevençâo dos cancros cutâneos, 
nâo apenas junto de pacientes 
com xeroderma pigmentoso 
(XP), que contribuiram para o 
estudo, mas também na 
populaçâo comum exposta aos 
efeitos nocivos do sol", indicaram 
os cientistas, cujos trabalhos 
aparecem registados na 
academia das ciências norte- 

americana (PNAS). 
Foi a partir de pequenas 
amostras de pele recolhidas em 
pacientes que a équipa de 
Thierry Magnaldo e de Alain 
Sarasin (do laboratôrio de estudo 
das relaçôes de instabilidade 
genética e cancro, CNRS- 
Villejuif) desenvolveu uma 
técnica de reconstruçâo e de 
cultura in vitro da pele XP, 
servindo-se de métodos de 
cultura de pele humana 
utilizados no tratamento de 
grandes queimaduras. 
Os trabalhos foram conduzidos 
juntamente corn investigadores 
do fabricante de cosméticos 
LÈOreal. 
O xeroderma pigmentoso (XP) é 
uma doença genética rara, sendo 
muitas vezes mortal devido à 
forte predisposiçâo para o cancro 
de pele induzida pelos raios 

ultravioleta (UV) solares. 
Na populaçâo normal, um 
sistema de reparaçâo ao nivel do 
ADN permite em certa medida 
compensar os danos causados 
pelos UV. 
Pelo contrario, nas pessoas que 
sofrem de XP existe uma 
anomalia ao nivel dos genes 
implicados no processo de 
reparaçâo que favorece o 
aparecimento de cancros da 
pele, quase sempre na origem da 
sua morte prematura. 
"A sua pele apresenta uma 
sensibilidade aos raios 
ultravioleta muito elevada e 
révéla, por outro lado, alteraçôes 
na diferenciaçâo e multiplicaçâo 
celular até agora desconhecidas", 
sublinha a équipa. 

Essas alteraçôes podem 
desempenhar um papel chave no 
processo da génese do cancro. 
"Graças ao desenvolvimento do 
primeiro sistema de reconstruçâo 
de pele humana hipersensivel â 
radiaçâo ultravioleta, os 
mecanismos moleculares e 
celulares da génese do cancro 
cutâneo vâo poder ser dissecados 
ao nivel do tecido", assinalam os 
investigadores que exploram as 
possibilidades da terapia 
genética. 
Os cancros da pele sâo os 
tumores mais frequentes no 
homem e a sua incidência 
aumenta corn a exposiçâo ao sol 
e aos raios ultravioleta. 

Concorde: 
Senundo voo 
supersonico.de 
ensaio 

  ^ 

Um Concorde da British Airways, descolou 
recentemente para efectuar um segundo voo de 
ensaio supersônico sobre o Atlântico norte, très 
dias depois de um primeiro teste semelhante ter 
sido bem sucedido. 

O aviâo supersônico partiu da base militar 
de Brize Norton (a oeste de Londres) às e 
sobrevoou a Islândia. 

A aterragem, no aeroporto londrino de 
Heathrow, foi pelas 16H10 TMG. 

Trata-se do mesmo aparelho que efectuou 
terça-feira, corn um trajecto similar, o primeiro voo 
de ensaio supersônico de um Concorde, um ano 
depois de um acidente corn um aparelho da Air 
France em Roissy ter causado 113 mortos. 

O objectivo destes voos é testar os novos 
sistemas incorporados no supersônico para 
garantir a sua segurança, nos quais a 
transportadora aérea britânica gastou quase 25 
milhôes de dôlares. 

A empresa blindou os depôsitos de 
combustivel revestindo-os corn Kevlar, uma fibra 
de grande dureza, para evitar uma repetiçâo do 
que aconteceu corn o aparelho da Air France. 

No primeiro voo de ensaio, o Concorde 
alcançou uma velocidade de 2.170 quilômetros por 
hora, cerca de duas vezes a velocidade do som. 

Receba ®7,200.°° do governol 

416-433-9418 

Piano de 
Poupança 
para a 
Educaçâo 

de auxilio 
financeiro do 
Canada para 
a Educaçâo 

Comece agora a economizar 
Para o maior présente que poderâ oferecer aos seus filhos... 

EDUCAÇÂO PARA O FUTURO 
Investimento seguro e de confiança através dos 

INVESTIMENTOS GARANTIDOS DO GOVERNO 

Corn a taxa de protecçào RESP de 10.24%, 
média total de juro em investimentos, os seus depôsitos poderào triplicar corn o tempo 

Oferecemos grande flexibilidade no PLANO PATRIMONIAL DE BOLSAS DE ESTUDO 
(Heritage Scholarship Trust Plan). Mesmo que o seu filho nâo va para uma instituiçâo 
de estudos superiores, você terâ direito ao seu investimento e juros (sujeito a certas co 

Para uma oportunidade de sucesso como 
représentante do RESP, contacte o seguinte numéro de 
telefone: 905-707-6630, ext. 4 

Posiçôes disponiveis para agentes e contabilistas 

Margaret de Freitas 
4n6-SB7-5004 

*taxa baseada nas boisas de estudo atribuidas em 1998, 1999 e 2000 

Heritage 
Scholarship Trust Pian 

Canadian .American Financial 
Corp. (Canada) Limited 

www.heritageresp.com 
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Rota das Hortências 
mau tempo provoca 
uma morte e dita 
desistências 

Ventes fortes e mar alteroso 
causaram a morte de uma francesa 
e ditaram o abandono de cinco dos 
30 veleiros participantes na regata 
internacional "Rota das 
Hortênsias", que liga Etel e 
Concarneau, em França, à ilha 
açoriana do Faial. 

Segundo revelou uma fonte 
do Clube Naval da Horta, entidade 
que esta a acompanhar a prestaçâo 
da unica embarcaçâo dos Açores 
em prova, a forte ondulaçâo ao 
largo da costa Norte de Espanha foi 
responsâvel pela morte de uma 
tripulante de um iate francês, que 
caiu ao mar na terça-feira. 

A restante tripulaçâo do 
"Ville de Concarneau", embarcaçâo 
que continua à dériva, foi recolhida 
por um helicôptero, enquanto o corpo 
da velejadora, de 48 anos, foi 
recuperado por um cargueiro alemâo. 

Segundo a mesma fonte, o 
"Cidade da Horta" conseguiu 

estabelecer contacto via radio corn 
terra, depois de très dias sem 
qualquer comunicaçâo devido às 
condiçôes meteorolôgicas. 

Os participantes nesta prova 
de vela de cruzeiro, que partiram 
domingo do porto de Etel, devem jâ 
ter chegado à Horta 

ESPECIAL DE VERÂO 

VW JETTA GLS DE 2001 
2.0L, 5VEL., AR COND., ABS, 
VIDROS ELéCTRICOS, FECHO 
CENTRAL DE PORTAS, ESPELHOS 

ELéCTRICOS E AQUECIDOS, 

COLUNA DE DIRECÇÀO 

REGULâVEL EM ALTURA E 

PROFUNDIDADE, CRUISE 

CONTROL, RâDIO FM/AM 
CASSETE, ALARME, 4 AIR BAGS, 

BANCOS AQUECIDOS, 2 ANOS DE 

MANUTENÇÀO E ASSISTÊNCIA 

NA ESTRADA. 

Compra em lease 36 pagamentos lO.OOOKm por îmo, taxas de transporte, preparaçào. 
ar condicionado, gasolina e administraçào. sâo pagas no acto de entrega. 

PARA MAIS INFORMAÇÔES CONTACTE 

FILIPE GOMES Drivers wanted. 

York Volkswagen 
1950 Wilson Ave., Weston On. 416-741-7480 

Caso Moderna: Cauçâo 
de José Jùlio Gonçalves 
subiu para 10 mil contes 
A juiza instrutora do "caso Moderna" 
subiu de mil para 10 mil contos a 
cauçâo fixada para o ex-reitor da 
universidade e arguido José Julio 
Gonçalves, que, ao contrârio dos dois 
filhos, aguarda o desenrolar do 
processo em liberdade. 

Fontes judiciârias adiantaram à 
Agência Lusa que foi ainda fixada, 
pela primeira vez, uma cauçâo de très 
mil contos para o arguido José Sousa 
Lara, sub-secretârio de Estado da 
Cultura no governo de Cavaco Silva, 
outro dos nove arguidos em liberdade 
provisôria. 

O "caso Moderna" envolve 13 
arguidos, quatro dos quais estâo em 
prisâo preventiva, sendo eles José e 
Joâo Braga Gonçalves, Esmeraldo 
Azevedo e José Vitoriano. 

Na fase final do inquérito, o 
Ministério Püblico (MP) deduziu 
acusaçâo contra os 13 arguidos por 
crimes que vâo desde associaçâo 
criminosa a burla agravada, passando 
por gestâo danosa, apropriaçâo 
ilegitima de bens, falsificaçâo de 
documentos, branqueamento de 
capitais e corrupçâo activa e passiva. 

As mesmas fontes esclareceram â 
Lusa que o debate instrutôrio, que 
esteve marcado para hoje, foi adiado 
por Conceiçâo Oliveira para o dia 05 
de Setembro em virtude de estarem 
pendentes um incidente de suspeiçâo 
e um recurso interposto pela defesa 
contra a decisâo da juiza instrutora 
de agravar para prisâo preventiva a 
medida de coaeçâo imposta a quatro 
dos arguidos. 

Apesar de ser um dos principais 
arguidos, o e.x-reitor da Modernajosé 
Jùlio Gonçalves ficou a aguardar o 
desenrolar do processo em liberdade, 
em larga medida por ter uma idade jâ 
avançada (70 anos) e nâo constituir 
aparentemente um perigo para a 
produçâo de prova. 

José Jùlio Gonçalves e os sens 
filhos Joâo ejosé Braga Gonçalves jâ 
haviam sido detidos no ano passado 
durante a fase de inquérito do 
processo, por decisâo do MP, mas o 
TIC de Lisboa decidiu libertâ-los 
apôs uma audiçâo de mais de 12 
horas. 

Em Junho deste ano, a juiza 

instrutora do processo decretou a 
prisâo preventiva de José e Joâo 
Braga Gonçalves, assim como do ex- 
vice reitor da moderna Esmeraldo 
Azevedo e do tesoureiro da 
instituiçâo José Vitoriano. 

Até 05 de Setembro, o Tribunal 
da Relaçâo de Lisboa irâ pronunciar- 
se sobre o incidente de suspeiçâo, 
tanto mais que jâ tomou a decisâo de 
rejeitar outros très pedidos idênticos 
de afastamento de Conceiçâo 
Oliveira do processo. 

Relativamente ao recurso 
interposto pela defesa contra a prisâo 
preventiva dos quatro arguidos, a 
Relaçâo deverâ pronunciar-se 
também até Setembro (em periodo de 
férias judiciais), na medida em que 
tem "carâcter de urgêneia" porque os 
interessados se encontram privados 
da sua liberdade. 

As fontes contactadas pela Lusa 
admitiram que o debate instrutôrio 
possa sofrer novo adiamento a 05 de 
Setembro, desta vez a pedido da 
defesa, porque se trata de um 
prerrogativa prevista na lei para os 
arguidos. 

A suceder tal adiamento, a lei 
impôe que o debate instrutôrio se 
realize num prazo de cinco dias (até 
10 de Setembro), nâo podendo sofrer 
mais alteraçôes por iniciativa dos 
arguidos e sem o consentimento da 
juiza instrutora, Conceiçâo Oliveira. 

As fontes sublinharam ainda que 
o magistrado judicial que realiza o 
debate instrutôrio é sempre o mesmo 
que proféré o despacho de pronùncia 
ou de nâo pronùncia, razâo pela quai 
o adiamento de hoje nâo coloca em 
dùvida a manutençâo de Conceiçâo 
Oliveira à frente do processo, 
independentemente do facto de estar 
prevista a sua transferêneia para 
outro tribunal a partir de 15 de 
Setembro. 

A ex-juiza coordenadora do 
Tribunal de Instruçâo Criminal 
(TIC) de Lisboa pediu em Junho para 
ser transferida para o Tribunal 
Criminal da Pinheiro Chagas, 
também na comarca de Lisboa, no 
prôximo movimento ordinârio de 
juizes, terminando assim uma longa 
carreira no TIC. 

Vendas a crédita aumentam 33% 
no primeira trimestre 
o valor do crédito concedido pelas 
sociedades financeiras para 
aquisiçôes a crédito cresceu 33 por 
cento no primeiro trimestre de 2001, 
face ao periodo homôlogo de 2000, 
anunciou a associaçâo do sector. 
Segundo a Associaçâo de Sociedades 
Financeiras para Aquisiçôes a 
Crédito (ASFAC), o crescimento foi 
de apenas seis por cento face ao 

quarto trimestre de 2000, o que se 
terâ ficado a dever à diminuiçâo das 
vendas de automôveis registada no 
primeiro trimestre de 2001. 
Esta diminuiçâo tem um forte 
impacto no volume de crédito 
concedido, uma vez que a aquisiçâo 
de velculos automôveis continua a ser 
o destino prédominante do crédito 
clâssico. 

0103 
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PROGRAMA 
CIDADANIA 
CONSIDERARO 
POSITIVO 
O Secretârio Regional da Educaçào e 
Cultura, Alamo Meneses, disse em 
Angra do Heroismo, que a avaliaçâo 
do primeiro ano lectivo em que foi 
aplicado o Programa "Cidadania" é 
extremamente positiva. 
O governante falava na cerimônia de 
encerramento do I Encontro no 
âmbito daquele programa, um evento 
que contou corn a presença de cerca 
de 150 participantes, entre 
professores, psicôlogos, técnicos de 
saùde e outras pessoas ligadas ao 
trabalho corn crianças corn 
necessidades educativas especiais. 
O Programa "Cidadania", 
implementado pelo Governo 
Regional, visa, precisamente, 
assegurar os requisitos de 
escolaridade obrigatôria das crianças 
e jovens corn necessidades educativas 
especiais, enquadradas num regime 
educative especial. 
Segundo Alamo Meneses, a alteraçâo 
profunda introduzida na chamada 
educaçào especial, acabando corn as 
duas escolas autônomas que 
apoiavam, em Ponta Delgada e 
Angra do Heroismo, as crianças e 
jovens corn necessidades educativas 
especiais e criando, em seu lugar, 
nücleos especializados ligados a 
escolas de tqdos os concelhos. 

permitiu, pela proximidade entre 
técnicos, alunos e a comunidade, 
prestar um melhor apoio e garantir a 
integraçào dos portadores de 
deficiência. 
Paralelamente foram criados lugares 
de técnicos superiores nas escolas, 
havendo hoje jâ 38 psicôlogos nos 
quadros dos estabelecimentos de 
ensino, contra apenas oito, hâ dois 
anos. 
O prôximo passo, é colocaçâo nos 
quadros de outros técnicos 
superiores, nomeadamente 
terapeutas de diversas especialidades, 
para além de procurar reforçar o 
numéro de psicôlogos para cerca de 
meia centena, disse também Alamo 
Meneses. 
O Programa Cidadania é o ünico do 
género no Pais e tem sido 
referenciado de forma muito positiva 
em diversos circulos ligados à 
problemâtica da deficiência juvenil. 
Para além da intervençâo na escola, o 
programa prevê, também, a criaçâo 
de mecanismos de identificaçâo 
précoce adequados ao 
acompanhamento e reabilitaçâo das 
crianças portadoras de deficiência, 
no periodo compreendido entre a 
detecçâo da deficiência e o ingresso 
no sistema educativo. 

COMPATIRIIIZAÇÂO 
ROS INTERESSES 
AMRIENTAIS CGM RS 
ECGNRMICGS 
O Secretârio Regional do 
Ambiente, Helder Silva, 
expressou, em Ponta Delgada, 
o empenho db Governo 
Regional na preservaçâo de 
todo o patrimônio natural 
associado às fontes 
hidrotermais nos mares dos 
Açores. 
O Secretârio Regional, que 
falava na sessâo de abertura do 
V Encontro da Rede Luso- 
Brasileira de Estudos 
Ambientais, que se iniciou na 
Universidade dos Açores, 
salientou a importância do mar 
para os Açores, nos pianos politico e 
estratégico, decorrendo dai a 
obrigaçâo de se acautelarem os 
interesses açorianos. 

Helder Silva, aludindo ao processo de 
desenvolvimento dos Açores, 
aproveitou a oportunidade da sessâo 
de abertura do referido Encontro, 
para salientar a visâo politica do 
Governo em matéria ambiental, que 
procura compatibilizar em 
permanência, os interesses 
econômicos corn os interesses 
ambientais, defendendo a ideia de o 
sucesso da gestâo ambiental estar 

relacionado corn a introduçâo de 
conceitos sobre o ambiente na 
actividade econômica. 
O Secretârio Regional do Ambiente 
reflectiu, também, sobre a 
importância do planeamento, em 
termos do futuro do Ambiente, 
nomeadamente, ao nivel do 
ordenamento das orlas costeiras e da 
preservaçâo e conservaçâo da 
natureza. 

O V Encontro da Rede Luso- 
Brasileira de Estudos Ambientais vai 
decorrer em Ponta Delgada até ao 
dia 27 de Julho. 

Terapêutica que previne infecçâo 
per HIV administrada de forma 
"anarquica” 
Portugal dispôe hâ cinco anos de uma 
terapêutica destinada a evitar a 
infecçâo por VIH em casos de 
contaminaçâo acidental, mas a sua 
administraçâo tem sido "anârquica" e 
apresenta dificuldades a quem nâo é 
profissional de saùde, alerta a 
Comissâo Nacional de Luta Contra a 
Sida. 
Para alterar este cenârio, a Comissâo 
tem em preparaçâo um protocole de 
recomendaçôes que deverâ 
uniformizar os procedimentos das 
unidades de saùde na aplicaçâo desta 
terapêutica e abranger igualmente 
quem nâo pertence ao sector. 
O documente, a ser apresentado ao 
ministre da Saùde em Setembro, 
deverâ ainda dar a conhecer a 
verdadeira situaçào do pais em 
matéria de contaminaçôes acidentais. 
Apesar de o nùmero oficial de casos de 
infecçâo por HIV em Portugal rondar 
os 17 mil, as estimativas da ONU 
apontam para entre 29 e 43 mil 
portugueses infectados. 

O primeiro-ministro, Antônio 
Guterres, considerou que o 
alargamento da Uniào Europeia a 
leste é um desafio, mas 
recortheceu que Portugal pode ser 
um dos paises mais penalizados. 

Comentando ao resultado de 
um estudo do institute austriaco 
de investigaçâo econômica, WIFO, 
que prevê que Portugal seja o pais 
mais penalizado, Guterres referiu: 
"mais importante que os estudos é 
a nossa determinaçâo". 

O estudo austriaco prevê 
que, entre outrôs factures, o efeito 
conjunto de vârios indicadores 
entre 2008 a 2010 provocarâ um 
desvio negative de 0,21% do PIB 
real. 

Antônio Guterres falava aos 
jornalistas, aquando dum 
encontro corn empresârios que 
contratualizaram corn o Governo 
investimentos no valor de 370 
milhôes de contes e que decorreu 
em Santa Maria da Feira. 

Guterres 
impacte do 
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Diabetes : Urn amarge de beca que aflige 
quase meie milbâe de pertugueses 

Uma mistura de ossos, graos de trigo, areia fresca, terra e agua era o tratamente aconseUiado para a 
diabetes melUtus hâ 3.500 anos, uma ”receita” que fîcou registada num papiro egipcio. 

Hoje os tratamentos para a doença ”com sabor a mel** (do latim ’’melUtus”) sâo bastante mais sofisticados, 
mas o niimero de pessoas afectadas nao para de aumentar. 

Estima-se que em cada 25 anos 
duplique o numéro de diabéticos no 
mundo", sublinhou o director clinico 
da Associaçâo Protectora dos 
Diabéticos de Portugal (APDP), Luis 
Gardete Correia. 
Em Portugal existem entre 400 a 500 
mil diabéticos e a doença é a primeira 
causa de amputaçôes nâo 
traumâticas, de insuficiência renal e 
de enfarte do miocârdio em 
individuos corn menos de 40 anos, 
segundo dados da APDP. 
Combater a obesidade e o 
sedentarismo da vida moderna sâo as 
melhores formas de prévenir a 
diabetes mais comum (tipo 2), uma 
verdadeira pandemia, enquanto se 
aguardam os desenvolvimentos dos 
milhares de projectos de investigaçâo 
que avançam em todo o mundo. 
No entanto, vârios especialistas 
contactados pela Agência Lusa sâo 
unânimes em considerar que ainda é 
prematuro fazer previsôes sobre a 
"cura" da diabetes. 
"É dificil falar em cura porque a 
diabetes envolve um conjunto de 
alteraçôes no metabolismo e nâo 
pode ser tratada como se fosse uma sô 
doença", sublinhou Luis Sobrinho, 
director do serviço de Endocrinologia 
do Instituto Português de Oncologia. 
A diabetes caracteriza-se pelo 
aumento dos niveis de açùcar 
(glucose) no sangue, que em Portugal 
provoca a miorte a mais de 3.000 
pessoas por ano, segundo dados da 
Direcçào gérai de Saùde. 
Esta doença résulta de uma déficiente 
capacidade de utilizaçâo pelo 
organismo da principal fonte de 
energia, a glucose, proveniente da 
transformaçâo dos açücares e amidos 
da alimentaçâo. 
Depois de absorvida, a glucose entra 
lia circulaçâo sanguinea e estâ 
disponivel para ser utilizada pelas 
células. 
Mas as células sô podem absorver o 
açùcar, convertendo-o em energia, 
quando a insulina, produzida no 
pâncreas, se fixa na superficie das 
células. 

Na diabetes tipo 1 (também chamada 
insulino-dependente), a mais rara 
(que afecta cerca de 30.000 pessoas 
em Portugal), hâ um processo 
inflamatôrio que destrôi as células 
que produzem insulina no pâncreas, 
as células Beta. 
Embora ainda se desconheça o que 
desencadeia esta infecçâo, sabe- se 
que é o prôprio sistema de defesa do 
organismo (sistema imunitârio) do 
diabético que ataca e destrôi as suas 
células. 
Quando o pâncreas nâo segrega 
nenhuma ou muito pouca insulina, o 
organismo nâo pode absorver açùcar 
do sangue e a sua concentraçâo torna- 
se demasiado elevada (hiperglicémia). 
Uma vez desenvolvido o problema, 
nâo existe forma de ressuscitar as 
células produtoras de insulina. 
Esta forma da doença afecta 
sobretudo jovens, que necessitam de 
terapêutica corn insulina para toda a 
vida. 
"Nâo é realista pensar a curto prazo 
em nenhuma forma de prevençâo da 
diabetes tipo 1, jâ que é muito 
complicado perceber a génese das 
doenças auto-imunes", sublinhou Luis 
Sobrinho. 
No entanto, o director do centro de 
Biologia da Universidade da Florida 
(Estados Unidos), Jin-Xiong She, 
explicou à Agência Lusa que vârios 
laboratôrios de todo o mundo estâo a 
tentar encontrar a melhor forma de 
"prever" quais os individuos mais 
propicios a desenvolver a doença, 
através de uma combinaçâo de 
marcadores genéticos e imunolôgicos. 
"Esta identificaçâo précisa é muito 
importante, jâ que nâo podemos 
administrar imunossupressores a 
toda a populaçâo", sublinhou Luis 
Gardete. 
Transplantar o pâncreas ou as células 
Beta, que produzem a insulina, sâo 
técnicas jâ tentadas, mas que 
acarretam riscos. 
"Mesmo que o ôrgâo nâo seja 
rejeitado, o que acontece muitas 
vezes, o doente fica dependente para 
o resto da vida de medicamentos 

muito agressivos, o que acaba por nâo 
ser uma alternativa intéressante à 
insulina", sublinhou Luis Sobrinho. 
De facto, este tipo de intervençâo sô é 
habitualmente tentado se à diabetes 
se junta a insuficiência renal e o 
paciente précisa também de um 
transplante de rim. 
A investigaçâo em células estaminais, 
por enquanto envolta em polémicas 
ético-legais, poderâ ser também 
importante para a diabetes, jâ que o 
que caracteriza as células-mâe é 
precisamente a sua capacidade de se 
desenvolverem em qualquer tipo de 
tecido ou ôrgâo. 
"Teoricamente, é mais fâcil "gerar" 
um pâncreas que um coraçâo ou um 
cérebro", salientou Luis Sobrinho. 
Também a descodificaçâo do genoma 
humano irâ beneficiar a investigaçâo 
neste campo. 
"A diabetes é uma doença corn uma 
forte influência genética e o Projecto 
do Genoma Humano (HGP) vai 
acelerar a identificaçâo dos genes que 
sâo susceptiveis de causar a diabetes", 
sublinhou Jin-Xiong She. 

Falta de exercicio fisico, alimentaçâo 
pouco faseada, rica em açùcares e 
gorduras e corn poucas fibras ou 
leguminosas secas sâo factores que 
contribuem para que o nùmero de 
diabéticos em Portugal tenha 
duplicado nos ùltimos 15 anos. 
Na diabetes tipo 2, um problema que 
afecta entre 2 a 10 por cento da 
populaçâo mundial, o pâncreas é 
capaz de produzir insulina. 
Contudo, a alimentaçâo incorrecta e 
a vida sedentâria tornam o organismo 
resistente à acçâo da insulina 
(insulino-resistência), obrigando o 
pâncreas a trabalhar mais e mais, até 
que a insulina que produz deixa de 
ser suficiente, altura em que surge a 
diabetes. 
"Nos Estados Unidos a obesidade é 
uma epidemia. Se a conseguirmos 
prévenir, conseguiremos prévenir a 
diabetes tipo 2", afirmou Roger 
Unger, professor de endocrinologia 
da Universidade do Texas. 

Gestos simples como trocar de vez em 
quando o carro por um passeio a pé 
ou incluir a sopa no inicio de Cada 
refeiçâo (que produz rapidamente 
uma sensaçâo de saciedade) podem 
ajudar a prévenir a diabetes tipo 2. 
Nesta variante, as principais 
novidades na investigaçâo sâo o 
desenvolvimento de drogas para 
bloquear a insulino-resistência e para 
estimular as células Beta. 

Os cientistas têm também 
concentrado o seu trabalho na 
melhoria da qualidade de vida do 
diabético: os mecanismos de auto- 
contrôlé da glucose sâo hoje vulgares 
e as temiveis seringas foram 
substituidas por "canetas" coloridas 
corn agulhas finissimas. 
Dentro de poucos anos, as agulhas 
poderâo fazer parte dos objectes de 
estimaçâo dos diabéticos se evoluirem 
como esperado os projectos de 
"sprays" de insulina (à beira da 
aprovaçâo nos Estados Unidos pela 
Food and Drug Administration) e de 
anâlogos sintéticos, que permitirâo 
simular a acçâo das células Beta 
perdidas. 

Em Portugal, um grupo de 
investigadores (Centro de Quimica 
Estrutural do Instituto Superior 
Técnico, Universidade de Coimbra, 
Universidade do Porto, Universidade 
do Algarve) estâ a estudar a acçâo de 
compostes de vanâdio como 
mimetizadores da insulina, corn vista 
ao desenvolvimento posterior de um 
fârmaco oral. 
"O objective central do projecto é a 
obtençâo de novos complexes que 
conciliem uma acçâo eficaz, na 
normalizaçâo dos niveis de glucose, 
corn uma toxicidade minima", 
explicou o investigador responsâvel 
pelo projecto, Joâo Costa Pessoa, 
professor no Departamento de 
Engenharia Quimica do Técnico. 
Segundo a Associaçâo Norte- 
Americana para a Diabetes, dentro de 
vinte anos o nùmero de diabéticos em 
Portugal rondarâ os 700 mil. 

Portugueses corn um 
optimismo prudente em 
relaçâo ao future do pais 

Os portugueses sâo uns 
"optimistas prudentes" em relaçâo ao 
desenvolvimento futuro do pais, 
melhoria das condiçôes de vida e 
aproximaçâo de Portugal aos outros 
paises comunitârios, révéla um 
estudo agora divulgado em Bruxelas. 

Para progredir neste sentido, o 
pais terâ, no entanto, que evoluir em 

questôes essenciais como a 
formaçào, a reduçào da 
burocracia e a capacidade de 
se abrir à modernidade, o 
que também estâ nas mâos 
dos prôprios cidadâos 

portuguesas. 
Estas conclusôes fazem parte de 

um estudo qualitativo encomendado 
por Bruxelas sobre "As percepçôes da 
Uniào Europeia - atitudes e 
expectativas na sua consideraçâo" e 
que faz um apanhado nos Quinze 
Estados-membros e em nove paises 
candidatos sobre as perspectivas de 

futuro dos cidadâos em cada pais e na 
Europa. 

Incluido na lista de paises que 
mais beneficiam da politica de 
coesâo, Portugal surge como um 
Estado onde é reconhecida uma 
evoluçâo nos ùltimos 20 anos, corn 
efeitos "positivos nos dominios mais 
relacionados corn as pessoas" como as 
estradas, poder de compra, aumento 
do nivel cultural e dos direitos sociais. 

No entanto, é ao mesmo tempo 
salientado o atraso em relaçâo a 
outros paises do espaço comunitârio, 
nomeadamente pela existência em 

Portugal de um sistema de saùde 
"insuficiente", de uma educaçâo "mal 
adaptada ao mercado de trabalho", de 
reformas "desproporcionadas", de 
uma justiça "demasiado lenta" e de 
problemas de integraçâo das 
comunidades imigrantes, embora seja 
afastada a razâo racismo. 

Reconhecendo como causa 
principal da evoluçâo de Portugal a 
adesâo à Uniâo Europeia, os cidadâos 
nacionais manifestam um sentimento 
"forte" de pertença, sentindo-se 
portugueses e, ao mesmo tempo, 
europeus. 
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Microsoft espalha 
pessimismo ao 
roduzir previsâo de 
resultados 
A Microsoft espalhou o pessimismo 
no sector dos computadores, ao 
reduzir as suas previsôes de 
resultados para o corrente trimestre, 
devido à quebra nas vendas de 
computadores pessoais, que 
transportam o seu ’’software”. 

A empresa anunciou esperar um 
lucro de 39 ou 40 cêntimos nos très 
meses até Setembro, baseado em 
vendas entre seis mil milhôes de 
dôlares (cerca de 1,41 mil milhôes de 
contos) e 6,2 mil milhôes de dôlares 
(cerca de 1,45 mil milhôes de contos). 

Estes valores sâo inferiores aos 
apontados pelos analistas, que 
esperavam um lucro de 45 cêntimos e 
vendas de 6,27 mil milhôes de contos 
(cerca de 1,47 mil milhôes de contos). 

Segundo a Microsoft, as vendas 
de computadores pessoais deverâo 

crescer apenas ligeiramente nos 
prôximos 12 rrteses, o que prejudica 
os seus resultados, dois terços dos 
quais provêm de “software” que 
équipa esses aparelhos. 

Os responsâveis pela empresa 
afirmaram estar confiantes de que as 
suas vendas aumentem corn a 
introduçâo de uma nova versâo do 
Windows, o Windows XP, a 
comercializar a partir de Outubro. 

Para o seu corrente ano fiscal, que 
terminarâ em Junho de 2002, a 
Microsoft espera um resultado entre 
1,91 dôlares e 1,95 dôlares por acçâo, 
corn os analistas a apontarem para 
1,94 dôlares. 

No trimestre terminado em 
Junho, o lucro operacional da 
empresa foi de 43 cêntimos, em linha 
corn as expectativas. 

Papa apela aos EUA para que 
reduza fosso entre paises 
rices e pobres 
o papa Joâo Paulo II sublinhou a 
"responsabilidade especial" dos 
Estados Unidos na reduçâo do fosso 
de riqueza entre o norte e o sul do 
planeta. 
Joâo Paulo II lançou este apelo 
durante uma recepçào ao présidente 
norte-americano. George W. Bush, na 
sua residência de Verâo de 
Castelgandolfo, Itâlia. 
"Uma politica de abertura aos 
imigrantes, a anulaçâo ou uma 
redjaçâo significativa da divida dos 
paises pobres, a promoçào da paz 
através do diâlogo e da negociaçâo, a 
primazia do Estado de Direito: estas 
sâo as responsabilidades a que os 
lideres dos paises desenvolvidos nâo 
podem fugir", declarou o Sumo 
Pontifice. Salientou noutro passo que 

a igreja nâo pode deixar de exprimir 
uma profunda preocupaçào pelo facto 
de o mundo "continuar dividido, nâo 
jâ em blocos politicos e militares, mas 
por uma linha uâgica entre os que 
podem aproveitar estas opor- 
Tttunidades (da globalizaçâo) e os que 
disso se sentem excluidos". 

25-B Canimboo Ave./Dsler TORONTO 
Contactar: 

Tel: C4161 604-1140 OU 1416) 604-7000 
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Vendas mundiais de 
cemputadores 
pessoais descem pela 
1/a vez eml5 ânes 
As vendas mundiais de 
computadores pessoais cairam no 
segundo trimestre de 2001, pela 
primeira vez em 15 anos, indiciando 
o abrandamento da economia e a 
maturidade do mercado, conclu! um 
estudo da Dataquest. 

As vendas cairam 1,9 por cento 
para 30,4 milhôes de unidades, sendo 
que, dos principals fabricantes, 
apenas a Dell registou um aumento, 
de vinte por cento para quatro 
milhôes de aparelhos, ampliando a 
sua quota de mercado de 11 para 13 
por cento. 

No entanto, a Dell juntou-se a 
empresas como a Compaq e a 
Gateway na estratégia de 
despedimentos de pessoal e reduçâo 
dos preços, mas que, além de 
diminuir as ma'rgens de lucro, nâo 
impediu a queda das vendas. 

O mercado norte-americano foi o 
mais afectado, corn uma quebra das 
vendas pelo segundo trimestre 
consecutive, no valor de 6,1 por cento 

para 10,7 milhôes de unidades 
vendidas. 

Segundo Mikako Kitagawa, 
analista da Dataquest citado pela 
agência Bloomberg, "nâo hâ grande 
procura para novos computadores 
pessoais, porque muitas pessoas 
compraram aparelhos nos ültimos 
anos, e é ainda cedo para os 
substituir". 

A International Data, outra 
empresa que estuda o mercado dos 
computadores, divulgou também os 
seus dados, salientando que as 
vendas ficaram inalteradas nojapâo, 
enquanto o crescimento das mesmas 
abrandou na China e na India, 
mercados onde os governos cortaram 
no investimento em tecnologia. 

Por outro lado, a Microsoft, 
fabricante do “software” que équipa 
cerca de 90 por cento dos 
computadores pessoais, anunciou 
que as vendas de aparelhos deverâo 
crescer abaixo de um por cento, até 
Junho de 2002. 

Este verâo 
procure todas as 
mobilias para o 
seu lar em: 
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Sexta-feira, dia 3 de Agosto, têm 
inicio as grandiosas festas do 
SENHOR DA PEDRA, na Igreja 
de Santa Inès, em Toronto. 
Abertura com arraial e concertos 
pelas Bandas Lira Nossa Senhora 
de Fatima e Lira do Rosario da 
Lagoa (S. Miguel). 
No Sabado, no Bellwoods Park, 
com inicio às 17h()(), folclore com 
o Grupo de Balhados e Cantares 
de Sào Miguel (Toronto), Casa do 
Povo de Rabo de Peixe (S. 
Miguel), As Andorinhas do 
Pinhal (Seixal), artistas locals e 
Mark Dennis, vindo dos EUA. 
Ainda, concertos pelas bandas 
acima mencionadas. 
Domingo, dia 5, Missa Solene às 
10h30, celebrada pelo Padre 
Sebastiao Andrade e, às 15h30, 

a grandiosa Procissao do 

SENHOR DA PEDRA. Seguem- 
se actuaçôes de grupos 
folclôricos, artistas locals, bandas 
e Mark Dennis. 
Na segunda-feira, encerramento 
das festas, com sorteios de um 
automôvel e outros valiosos 
prémios e actuaçôes de artistas 
locals. 
Informaçôes: 416 603 1715 / 1717. 

GOVERNO REGIONAIVAI PROMOVER 
A C0NSTRUÇÂ0 OE MAIS 120 FOODS 
NO CONCEIHO DE PONTA DELGADA 

O Secretario Regional da Habitaçâo e 
Equipamentos, José Contente, 
revelou, em Ponta Delgada, que se 
encontra em fase de aquisiçâo, pelo 
Governo Regional, de dois terrenos, 
um nos Fenais da Luz e outro na Fajâ 
de Cima, que permitirâo a construçâo 
de mais 12(Inovos fogos no Concelho 
de Ponta Delgada. 
De acordo corn o Secretârio Regional, 
os novos fogos serào construidos em 
regime de auto-construçâo, renda 
resolùvel ou custos controlados e, 
para além de minimizarem as 
carências habitacionais existentes, 
pretendem ajudar a fixar agregados 
familiares nas freguesias da periferia 
da cidade de Ponta Delgada. 
Para José Contente, a politica 
habitacional do Governo Regional, 
nomeadamente, na sua vertente de 
habitaçâo a custos controlados, vai 

assim, continuar a dar uma grande 
resposta aos problemas habitacionais, 
sobretudo ao nivel da classe média e, 
fundamentalmente, aos jovens, que 
passam a ter mais oportunidades de 
adquirirem uma nova habitaçâo a 
preços mais acessiveis. 
O Secretârio Regional da Habitaçâo e 
Equipamentos forneceu estas 
informaçôes no decorrer de uma 
visita que efectuou às obras em curso 
do empreendimento a custos 
controlados que esta a ser construido 
na avenida Antero de Quental, em 
Ponta Delgada. 
Trata-se de uma urbanizaçâo que 
compreende um total de 84 fogos, de 
diferentes tipologias, a que 
corresponde um investimento püblico 
na ordem dos 57.100 contos, num 
investimento total de 751.833 contos. 
José Contente considéra que o novo 

empreendimento vai dar uma 
resposta concreta de melhor 
habitaçâo para mais 84 familias, 
relevando assim a importância da 
promoçâo de habitaçâo a custos 
controlados. 

O preço de venda dos fogos que estâo 
agora em fase de construçâo variam 
entre os 7.500 contos para o Tl e os 
13.120 contos para o T4. 

HDPPV 
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Cristina e Fernanda têm para vos um 
serviço completo e sério cm tudo que diga 
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Megawati toma passe 
com discurso de apelo 
à unidade nacional 
Megawati Sukarnoputri lançou 
um apelo à unidade nacional, 
no seu primeiro discurso 
perante o parlamento 
indonésio, que a proclamou 
Chefe de Estado em 
substituiçào de Abdurrahman 
Wahid, destituido do cargo 
pouco tempo antes. 
"É minha convicçâo que nâo hâ 
um sô grupo que seja capaz de 
resolver os problemas corn que 
nos confrontamos. A unidade é 
indispensâvel para levar a bom 
termo esta tarefa", declarou. 
A Assembleia consultiva 
popular, MPR, reunida em 
sessâo especial, destituiu o 
présidente Wahid, eleito em 
Outubro de 1999, e nomeou 
para o substituir a vice- 
presidente, Megawati 
Sukarnoputri, 54 anos. 
Todos os 592 deputados 
présentés (num total de 700 da 
MPR) votaram a destituiçâo de 
Wahid e nomearam "Mega" - 
como a nova présidente 

popularmente conhecida 
liderança do pals. 

para a 

Guterres e Barroso lembram 
a Megawati compromisses 
assumidos corn Timor-leste 

o primeiro-ministro, Antonio 
Guterres, enviou jâ uma carta à nova 
chefe de Estado indonésia, Megawati 
Sukarnoputri, saudando de "forma 
calorosa" a sua ascensâo ao poder e 
salientando a importâneia do 
processo de independência em curso 
e as prôximas eleiçôes gérais em 
Timor-Leste. 
Também o présidente do PSD, Durâo 
Barroso, considerou essencial que a 
substituta de Abdurrahman Wahid 
"mantenha os compromissos em 
relaçâo a Timor-Leste" e respeite o 
"delicado" processo de transiçâo nesta 
antiga colônia portuguesa. 

Na carta dirigida a Megawati 
Sukarnoputri, Guterres assegura o 
"empenho do Governo português em 
trabalhar no sentido de aprofundar as 
relaçôes bilaterais em todos os niveis" 

entre os dois paises. 
"Nâo tenho dùvidas de que a 
Indonésia sera capaz de concretizar 
as mudanças corn sucesso, de forma a 
garantir uma democracia estâvel e 
assegurar um progresso prôspero em 
beneficio dos cidadàos indonésios e 
da regiâo", escreve Guterres. 
Na missiva, o primeiro-ministro 
reafirma o "profundo interesse" do 
seu Governo em manter corn o 
regime de Jacarta "um diâlogo 
frutuoso e uma cooperaçâo nos 
assuntos de comum interesse". 

"Refiro-me em particular a Timor- 
Leste, cujo processo de 
independência vai em breve virar 
uma nova pagina corn a realizaçào de 
eleiçôes para a sua Assembleia 
Constituinte", observa o primeiro- 
ministro português. 

on Boy 

Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 
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Visite Joe da Costa, 
représentante 
português da Addison 
on Bay, e saiba porque 
é que mais de 7000 
clientes preferem os 
sens serviços 

A alegria nos rùstos dé Joe da Costa e 
Antonio Tabico é notôria. O Tabico, 

cliente de hâ muitos anos, recebe a 
chave da nova carrinha “cozinhada” 

com Joe da Costa. Parabéns! 

832 Bay Street, em Teronte 
(a nerte da Cellege St J 
Telefone: 416-964-3211 
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comunitario 
O MPP Rosârio Marchese, Deputado 
Provincial pelo circulo de Trinity- 
Spadina, reuniu corn um grupo de 
représentantes de varias agências de 
apoio social à comunidade 
portuguesa, na Galleria Corte Real- 
-First Portuguese C. C. Centre, para 
apresentar aos Orgâos de 
Comunicaçâo Social o programa 
"Assembleia Popular-Trinity Spa- 
dina". 
E um programa que consiste em 
agrupar vârios membros da 
comunidade portuguesa, de agências 
de apoio social, clubes, Igrejas ou 
simples voluntaries, para discussâo 
dos assuntos mais prementes da 
comunidade (saüde, velhice, 
emprego, ensino, integraçâo e 
marginalizaçâo...) e formar um 
"Grupo de Pressâo" que venha a 

sensibilizar os politicos à resoluçâo 
dos problemas. 
"Sem pressôes os politicos nâo 
respondem às nossas pretensôes e 
carências", disse Rosario Marchese na 
conferência de imprensa, para 
reforçar a sua ideia de organizar a 
"Assembleia Popular". 
Disse que sabe da poda! 
Organizaçôes ou individuais que 
queiram participar devem contactar 
pelo telefone: 416 603-9664, ou por 
E-mail: 
assembleia popular@rosariomarchesempp.com 

As apresentaçôes dos assuntos serâo 
feitas nos dias 20 e 22 de Setembro de 
2001. 

Rosario Marchese (inglês) e Isabel 
Palmar (português), dirigiram a mesa 
da conferência de imprensa. 

Apelo de Brampton! logos do Man'timo no Ontario 
Dalila Moreira. protura um 
cavalhetro que embarcou rxa Air 
Transat, Toronto/ Lisboa, no dia Î3 
de Abril de 2001, por volta das sets 
e meia da nianha, que Ihe deu 
assistf-ncia no aeroporlo e dentro 
do aviâo, devido ao acid«;nte que foi 
vitima no aeroporto. Segundo 
recorda, o nonu' rla pessoa que 

procura é Sergio Pinho, Dalila 
Moreira, apela para que o Sergio 
Pinho (Ui alguiii familial possa 
entrai' em contacto pelos telefones 
lelefones; 90.'ï-!.î9-9H(iS ou 4l(K')6<j- 
2800. É um assunin de urgência e, 
desde jâ, a Dalila Moi cira agradece 
antecipadamente a ajuda que o 
Sérgio Pinho possa dar. 

Depois da vitôria sobre o Supra, por 
5-0, o Club Sport Maritimo fez um 
jogo-treino corn o Toronto EYNX, 
tendo vencido, por 2-0, e ontem 
(depois do fecho desta ediçâo), jogou 
contra uma selecçâo local, a CPSL Ail 
Stars, no Cove Road, às 19hl5, em 
London, Ontario. 
Para despedida, o Maritimo volta a 
jogar em Toronto, no Brockton 
Stadium, junto à Dufferin Mall, sexta- 
feira, dia 27, pelas 19h00, contra a 

Selecçâo Luso-Canadiana, consti- 
tuida por jogadores das équipas locais 
do Benfica, FC Porto, Peniche e 777 
Soccer Club. 

Sexta-feira, nâo percam o jogo 
amigâvel do MARITIMO corn a 
Selecçâo Luso-Canadiana, às 19h00, 
jogo-despedida da comitiva 
maritimista que, a seguir, vai para os 
Estados Unidos, onde irâ defrontar 
uma selecçâo de caboverdianos. 

Ervanària Sâo Miguel 
1489 Dundas St. West, em Toronto 

PBODUTO DA SEMANA 

Nâo sofra 
mais dos rins. 

Se tem pedra 
nos rins use o 

produto 
natural 

diariamente: 

KURAPEDRA 

A cura 
que você 
procura 

Naturalista 
Leonardo Pacheco 

Problemas de 
saüde, 

familiares e 
espirituais 

10% desconto a todos os clientes 
e 15% aos reformados 

Marque a aua consulta 

416-588-9078 

[ISQa© a [TlffCBCpSIDPSlff 

00[?0 â0®E)g^ 
APROVEITE AS VANTAGENS DOS PREÇOS ESPECIAIS DO 

CHEFE MANUEL DE PAULOS, NO SEU ALINDADO E ESPAÇOSO 

EUROPA CONVENTION CENTRE EM MISSISSAUGA 

ALÉM DOS PREÇOS EXCEPCIONAIS, 

MANUEL DE PAULOS OFERECE.LHE 

TODA A SUA EXPERIÊNCIA, UM 

SERVIÇO CUIDADOSO E A EXPOSIÇÂO 

DO BANQUETE COM UM TOQUE 

MUITO PRÔPRIO. 

RESERVE AGORA 

E POUPE: 

141615344520 
CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS FESTAS, 

CONTACTE O CHEFE MANUEL 

DE PAULOS -141615344520 
EM TORONTO! 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo va. telefone: 416-5345520 
0011 
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Paulo Pisco enaltoco 
docisâo do PE sobre 
dupla trlbutaçâo 
emigrante 
Paulo Pisco, deputado socialista pelo 

Circulo da Europa, salientou a 
importância da recente decisâo da 
Comissâo de Petiçôes da Uniâo 
Europeia que considerou procedente 
a situaçâo da dupla tributaçâo de 
émigrantes portugueses no 
estrangeiro. 

"Apesar de existirém muitos 
pareceres que dâo razâo aos 
queixosos e apesar de ainda nâo 
haver respostas satisfatôrias, este tipo 
de advertência é importante para 
sensibilizar a DGCI para esta 
situaçâo injusta sobre os émigrantes 
portugueses", disse Paulo Pisco à 
Agência Lusa. 

Espero, sublinhou aquele 
deputado, que esta "chamada de 
atençâo do Parlamento Europeu 
alerte a Direcçâo-Geral de 
Contribuiçôes e Impostos, entidade 
responsâvel pela leitura que é feita 
aos contribuintes portugueses". 

Paulo Pisco enviou, no passado 
mês de Fevereiro, um requerimento 
ao Governo português, no quai, 
levantou a questâo da dupla 
tributaçâo dos portugueses a residir 
no estrangeiro. 

Aquele deputado quis saber se a 
DGCI poderia garantir uma anâlise 
objectiva e justa das situaçôes de 
potencial dupla tributaçâo, de forma 
"a que os portugueses a residir no 
estrangeiro nâo sejam indevidamente 
penalizados". 

■> Segundo Paulo Pisco, existe, no 
contexte da emigraçâo portuguesa. 

sobretudo nos paises da Uniâo 
Europeia, uma situaçâo recorrente 
que é a de um dos elementos do 
agregado familiar estar a trabalhar e 
a residir em determinado pais de 
acolhimento, enquanto os restantes 
elementos se encontram a viver em 
Portugal. 

Derivado desta situaçâo e de 
acordo corn serviços consulares em 
paises da Uniâo Europeia, registam-se 
muitas situaçôes de dupla tributaçâo 
dos rendimentos do trabalho, apesar 
de existirem convençôes bilaterais 
para que ela ocorra, acrescentou. 

No caso concreto da Alemanha, 
sublinha no requerimento, existe uma 
convençâo para evitar a dupla 
tributaçâo em matéria de impostes 
sobre o rendimento e sobre o capital 
para evitar que as administraçôes de 
Portugal e da Alemanha tributem 
duas vezes os rendimentos do 
trabalho, o que "configuraria uma 
injustiça". 

Por falta de informaçâo do 
contribuinte ou por interpretaçâo 
eventualmente defeituosa da lei, 
acrescenta Paulo Pisco, existem 
centenas de casos de dupla tributaçâo 
nâo sô na Alemanha, mas noutros 
paises comunitârios. 

Por isso, torna-se necessârio 
"clarificar e confrontar a lei 
portuguesa e a de outros paises para 
eliminar ambiguidades e 
interpretaçôes diversas que 
prejudicam os portugueses que 
trabalham no estrangeiro". 

SINMIZAÇSO EIIUMINAÇBO 
EMBEIEZBMENTO DE 
ESTRADAS DOS AÇORES 
O Governo Regional dos Açores estâ 
a investir na sinalizaçâo de rodoviâria 
e informativa em estradas de todas as 
ilhas da Regiâo, disse, em Angra do 
Heroismo, o Secretârio Regional da 
Habitaçào e Equipamentos, José 
Contente. 
No caso da sinalizaçâo de regulaçâo 
do trânsito, a trabalho estâ 
praticamente concluido, esperando- 
se que, até ao fim do ano, o mesmo se 
verifique corn os sinais de 
informaçâo destinados, 
essencialmente, aos turistas. 

Por outro lado,José Contente revelou 
que continua a ser posto em prâtica o 

piano de iluminaçâo de estradas e 
cruzamentos das vias principais. 
No caso da ilha Terceira, vâo ser 
iluminados 10 cruzamentos na Via 
Râpida Angra/Praia, o primeiro dos 
quais (o nô da Barraca) jâ tem o 
projecto concluido. 
Por outro lado, o Secretârio garantiu 
que vai continuar, corn todos os 
meios disponiveis, o trabalho de 
corte de vegetaçâo, limpeza e 
embelezamento das bermas das vias 
regionais e anunciou que essa tarefa 
deverâ ser adjudicada, 
gradualmente, a empresas privadas, 
uma soluçâo que jâ vem sendo 
ensaiada corn êxito. 

Conselheiros 
regozijam-se corn 
assinatura da linha 
de Crédita 
Os membres do Conselho das Comu- 
nidades Portuguesas na Venezuela 
manifestaram regozijo pela assinatura 
do documente final que permite ao 
Banco Venezuelano de Crédite 
aplicar o apoio do Governo de Lisboa 
aos émigrantes afectados pelas 
enxurradas de Dezembro de 1999 em 
Vargas. 

José Egidio Monteiro, conselheiro 
e ex-presidente do Centro Português 
de Caracas, em declaraçôes à Lusa, 
frisou quarta-feira estar "muito feliz" 
corn a assinatura. 

Tende sido o primeiro emigrante 
a sugerir, pouco depois das trâgicas 
enxurradas de Vargas, a criaçâo de 
uma Linha de Crédite Bonificado 
para as vitimas portuguesas, afirmou 
no entante, nâo entender quai a razâo 
que motivou a demora desde a 
aprovaçâo até à implementaçâo 

Para José Egidio Monteiro o 
crédito "nâo vai resolver todos os 
problemas", mas é uma forma de 
perceber que o Governo português se 
intéressa por aqueles que estâo longe 
e de que "se saiba que o Estado 
português pode e deve, em certa 
forma, ajudar os seus filhos 
espalhados pelo mundo". 

No seu entender a tragédia de 
Vargas e a aplicaçâo da Linha de 
Crédito contribuiu também para que 
os émigrantes radicados naquele pais, 
que "nâo se preocupavam em ir ao 
consulado, em se registar e ter a 
documentaçâo actualizada" 
percebessem a importância de o fazer. 

Os émigrantes descobriram 

também que devem "aproximar-se 
das associaçôes e saber quais as 
pessoas corn quem podem contar", 
frisou. 

"Agruparam-se, aproximaram-se 
dos meios de comunicaçâo, dos 
centros sociais e de outras instituiçôes 
portuguesas, percebendo que o 
essencial é que todos estejamos 
sempre unidos", enfatizou. 

Para Inâcio Pereira, também do 
Conselho das Comunidades 
Portuguesas, "todos estamos de 
parabéns" pela assinatura da Linha 
de Crédito. No entante lamentou a 
demora, recordando tratar-se de um 
processo ùnico, sendo o mais 
importante agora "pensar no futuro e 
nâo esquecer o esforço das muitas 
pessoas que se envolveram no 
assunto". 

Aquele conselheiro considerou 
fundamental ainda a intervençâo do 
actual consul gérai de Portugal na 
capital venezuelana, Francisco 
Duarte Azevedo, pelo empenho 
pessoal na agilizaçâo dos processos. 

Em declaraçôes à Lusa Inâcio 
Pereira, destacou ainda o 
comportamento dos émigrantes 
afectados e a sinceridade c'onstatada 
durante as entrevistas para anâlise 
das candidaturas, uma vez que houve 
portugueses que afirmaram nâo 
necessitar de valores elevados de 
dinheiro, sugerindo quantias 
pequenas e que as diferenças fossem 
atribuidas âqueles que atravessavam 
maiores dificuldades. 

Beber Coca-Cola 
ovita a grauidozP 
Uma sondagem britânica, feita a 
médicos de Clinica Gérai, révéla que 
os adolescentes têm falta de 
conhecimentos sobre a concepçâo e 
sobre a contracepçâo. Preparem-se 
para as barbaridades que se seguem! 
Algumas das “aberraçôes” que os 
médicos britânicos ouvem incluem a 
crença de que a gravidez é evitada se 
a rapariga mantiver os olhos fechados 
durante a relaçâo. Outras das 
supostas precauçôes sâo dar saltos 
imediatamente apôs acto sexual ou 
lavar o cabelo. 
Entre os mitos conta-se o facto de nâo 
se conseguir engravidar na primeira 

relaçâo sexual. Ou que ter sexo de pé 
é seguro. Alguns adolescentes 
pensavam que a Coca-Cola 
funcionava bem como duché vaginal 
ou que a pelicula aderente poderia 
substituir os preservativos. Algumas 
jovens tomam a pilula à sexta, sâbado 
e domingo porque sô mantêm 
relaçôes sexuais ao fim-de- semana. 
A sondagem, da responsabilidade da 
revista Doctor, révéla que a 
ignorância dos adolescentes no que 
concerne as questôes sexuais se deve, 
entre outras razôes, à vergonha de 
pedir conselhos e ao medo da 
violaçâo da confidencialidade. 
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ARTES E ARTISTAS 

chegou e venceul 
jovem e bêla lusa-americaha 

CATARINA AVELAR, gravou,- 
foi ate Lisboa, e conquistou um 
lugar. 
A Catarina Aveîar, qqe gravou o 
seu trabàlhd no fisttidio do mûsi- 
GQ, compositor e produtor 
Hernani RapoSo, em Toronto, 
corn a bagagein carregada de; 
sorihos, ;partiu para Lisbiba, na 
esperabça de consegutr dar vos 
ptîimeiros passos m 
anseia construir. Pela mâo de 
amigos, do Fernando Correia 
Marques e da SIC, num âpice 

impôs a sua voz, tale®to e 
extrema simpatia, nq dificil; meio 
artistico português. É a Stpi^presa 
refrescante deste Verâo'2i^. 
Foi convidada da SIC para fârios 
programas e, na passada ifegun- 
da-feira, da RTPi, no prc^rama 
“Praça da AlegriaL.fe®^à^iià;o em 
Lisboa, Catarina Aveîar =vabriu 
todos' os espèctâçnIo;s; de 
Fernando Correia Mârqttes; corn 
leno ,fer;nandje;fôrreia 

Marques, que brinca mas nâo 
facilita, esta encantado corn ela, 
segundo nos cofessou via tele- 

uoltou Êom 
Romântico, sîmpâtico, José 
Alberto Reis continua a sua car- 
reira de autor,’compositor e 
interprète, sem altos nem baixos. 
Chegou ao seu lugar e mantém- 
se, sem vacilar. 

Coin um rosirio de tainigas da 
sua autoria, "Vem Morena Vem", 
"Palavras de Sonhador", "Leva- 

fone. 
Ainda bem que as jovens da dias- 
pora jâ vâo penetrando no 
mundo artistico -tâo restricto!- da 
capital portuguesa. A Catarina 
Avelar tem talento para dar e 
vender. Haja, agora, uma editora 
que a projecte para onde ela 
merece... 
"Hâ sempre uma lâgrima" é uma 
cantiga jâ em voga em Portugal. 
Hâ sempre uma lâgrima... de ale- 
gria, nâo é Catarina? 
Parabéns! 

lEIS 
me (ao céu)'*, Tazes Faîta“, *Â 
vida e ao Amor" e "Afinal de 
Contas^, e de outres autoros 
(Zezé di Camargo, Claudio 
Rabello, José Augusto, Pauio 
Sér^o Valle, Pérez Botija e E. 
E&cudero, Michael! Sullivan e 
Dudu Faicâo), os trochos "Mâo". 
"Mâgoa", "Amigo", "Tudo Bem", 
"Caça e Caçador" e "Dois 

Amigos" dueto corn 
Vinicius), ^^e aimas e coraçôes 
de ternura. 

As fâs de José Alberto Reis, jâ 
desesperavantt... 
Calma, jâ dftjigou o novo âlbum, 
emborâ. com^lâgoa" e mais lati- 
no. 
Saibam porquê! 

num "Enlouquecer por Amor" 
o prometido é devido! As 
"Bombocas" sâo passado e, a banda 
DANDY, é o présente. E que présente! 
A querida Paula Santos mantém-se 
com todo o seu talento e charme, 
dando a mâo aos novos companheiros 
de sonho e aventura -uma e mais dois- 
, num cockteil de cantigas simples, 
bonitas, para dar ao pé, sem com- 
plexes nem manias de mensagens. 
Pura e sincera diversâo. O quarteto 

DANDY, gravou nos estüdios A.M., 
com produçâo de Emanuel. 
Emanuel, To Maria Vinhas, Quirino 
Monteiro, Nuno Landeiro, Guy 
Ribeiro e Pedro Vaz, criaram as canti- 
gas que os DANDY interpretam, corn 
ritmo e alegria. DANDY, corn 
"Enlouquecer por Amor", e outros 
temas, "vai enlouquecer" muita boa 
gente... 

Fernando Correiâ Marques, nâo para. 
Agora, corn "O Câo, o Borracho 
e...Eu!" compîetou n seii "jaidim 
zoolôgico" musical! 
O seu novo âlbum. intiiuladu "A 
Bicharada", é um .mi<Tuico "zoo" de 
cantigas bem dispostas, hem louas, e 
cheias de ritmo. 
Corn Fernando Correia M:u(|U(*s, a 

vida é... matar o bicho! 
Que é como quem diz: dar vida ao 
bicho, percebem!?... 
Para além do tema jâ mencionado, 
F.C.M. oferece ainda aos sens admi- 

i*adores, os originals "Lâgrimas de 
Crocodile (ela tem)”, e "A Cabra 
Saîomé**, que se juntam aos anteriores 
êxitos "bichinho do anior-burrito- 
mciga-patinho feio-gato chico-carocha 
e piriquito" -daqui a justificaçâo do 
tttulo bicharada-, que dâo a todo o 
novo ^dbuiu um ar de festa e diversâo 
que sd ele sabe dar. 
'Ricardo e Oproprio F.C.M., assinam a 
fuitura das cantigas. 
M.vis um grande sucesso para 
Fernando Correia Marques. Ah, 
grande mano! 



Toronto’s Multicultural Super Mix, 
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f: 

de Sâo Paulo, 
Brasil 
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Carmen 
$ilva 

eseu 
grupo 
musical 

Dos E.U A. 
GRUPO FOLCLORICO 

”05 TRADICIONAIS" 

GRUPO FoLcucfiRica 
"OS IMOVOS TRAIDICIONAI5" 

BILHETES A VENDA EM 

Portuguese Book Store, Portugal MIX, 
Artnova Furniture Plus em Toronto e Guelph, 

Papelarfa Portugal, Concord Furniture em 
Brampton, Caldense Bakery em Oakville. 
Nova Pastery e Bakery em Mississauga e 
Acadia Travel e Ocean Foods em London. 

Àdultos: 
Crianças: 

Bilhetes à porta: Adultos - ^48. 

O vendedor da sua confiaça 

HomeLife Galleria 

T.: 416 535-8000 
HomeLife/Galleria Realty Inc. 

Realtor-member 

Sale^Representativ^^^^^^^^^^2^^^DU^On^^t^^5t6^^5^ 

''A cerveja dos 
portugueses" 

S Cühurrajsqitcirîi \ Antenor 
^ C. Pires Under L.L.B.O 

1000 College St. Toronto, On M6g 1A7 Tel; 416-539-8239 
Fax: 416-534-7057 

33 Hillcrest Ave., Mississauga, On L5B 1K3 Tel: 905-273-9438 

Talho Garcia 
A abrir em breve 
em novas instalaçôes 
para melhor o servir 

1046 Bloor St. W. 
416-5884n5 

IMPACT IIQUIDATION 
& SAT^IITE CEHTRES 

..—V 187 Lakeshore Rd. East 

MISSISSAUGA 

Tel: 905-271-2788 Fax: 905-271-2701 

David Costa 
& Associates 
La ivyers/Ailvogurioa 

1015 Bloor St., W.. Toronto Tel: 535-6329 

NANCY 
COSTA 

Vencedora 
do festival 
da Cançâo 
CIRV2000 
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"Homem do gelo" escapa 
aos investigadores 

O "homem do gelo" 
canadiano, descoberto em 1999 num 
glaciar, foi incinerado sabado em 
cerimônia indigena, impedindo os 
cientistas de averiguar a sua origem. 

Antes do corpo de Kwaday 
Dan Sinchi (o nome que Ihe foi dado 
pelos indigenas significando 
literalmente "pessoa do passado 
reencontrada") ser reduzido a cinzas, 
os cientistas recolheram bastantes 
amostras que Ihes vâo permitir 
prosseguir os estudos. 

No entanto, o grupo de 
investigadores de cinco paises que 
tentam descobrir a origem de 
Kwaday nao foi até agora capaz de 
determinar a sua idade exacta, a sua 
origem étnica ou em que datas viveu 
e morreu. 

Os restos partidos em dois (o 
tronco sem cabeça nem braço direito 
e as extremidades inferiores) foram 
descobertos em Agosto de 1999 por 
très caçadores no extremo noroeste 
do territôrio canadiano. 

Pensa-se que Kwaday deveria 
ter uns 20 anos quando morreu 
acidentalmente no glaciar 
Tatshenshini-Alsek, cujos gelos 
contribuiram para conservar o corpo. 

Kwaday viajava corn um pequeno 
pacote de salmâo seco e corn uma 
faca atada à extremidade de uma 
vara. 

As roupas, fabricadas corn peles 
de esquilos, datam de entre 1415 e 

1490, mais de très séculos antes da 
chegada dos europeus ao extremo 
norte da costa norte-americana do 
Pacifico. 

Estes factos, praticamente 
tudo o que os cientistas sabem sobre o 
"homem do gelo", tornam estes restos 
humanos a mümia mais antiga 
descoberta no Canada. 

O "homem do gelo" 
canadiano é uma das melhores 
oportunidades . dos cientistas para 
entenderem o mundo passado dos 
indigenas da costa do Pacifico 
canadiano. 

Por esta razâo, os indigenas 
champagne-asihihik, em cujo 
territôrio histôrico foi descoberta a 
mümia que reclamam como se de um 
antepassado se tratasse, aceitaram 
que os cientistas "profanassem" o 
corpo para realizar estudos. 

Apôs dois anos de 
investigaçôes, e apesar de alguns 
cientistas se oporem à cremaçào do 
corpo, os champagne-asihihik 
acharam que tinha chegado o 
momento do espirito de Kwaday se 
encontrar corn o dos seus 
antepassados. 

"Esta era uma janela para o nosso 
passado. Mas hâ momentos em que a 
cultura e as crenças sâo o mais 
importante e devem ser respeitados", 
afirmou o porta-voz dos champagne- 
asihihik, Lawrence Joe, para justificar 
a incineraçâo do “homem de gelo. 

Antes de renovar 
os SEGUROS da sua 
empresa, contacte 
o departamento 
comercial da 
REGIONAL 
INSURANCE, 
pelos telefones: 

416-531-4674 
em Toronto, e 

905-238-9676 
em Mississauga. 

UEREM05 PflZtR O MEStIO POR Si! 

Hâ mais de 30 anos 
que os especialistas 

da REGIONAL 
INSURANCE 

trabalham corn 
comerciantes, 

industrials e 
empreiteiros, para 

protéger os seus 
negocios, os seus 

empregados e os seus 
padrôes de vida! 

superficie, pode realizar trabalhos de 
precisâo, como os necessârios para 
reparar estruturas fora de “^um 
complexe orbital. 

No entanto, os novos robôs, 
designados "Personal Satellite 
Assistants" (PSA), adoptarâo a forma 
perfeita da energia, que é esférica. 

Segundo a NASA, os PSA 
poderâo ter as suas primeiras 
experiências a bordo dos vaivéns 
espaciais e a sua primeira residência 
permanente na estaçâo Alfa. 

Existe jâ um protôtipo do robô e, 
no proximo ano, prevê-se submeter o 
engenho à sua primeira prova, que 
terâ lugar a bordo de um aviâo KC- 
135, no quai se podem simular as 
condiçôes de ausência de gravidade. 

Entre as mültiplas missôes que 
poderâo realizar contam-se a 
vigilância, através das suas câmaras 
de video, do estado dos equipamentos 
das naves e estaçôes enquanto os 
astronautas descansam. 

Também poderâo testar em 
permanência o estado da pressâo, a 
temperatura e as concentraçôes de 
C02 no ar, entre outras missôes de 
manutençâo importantes. 

"E como ter um canârio à altura 
dos ombros", indicou John Loch, 
desenhador dos sistemas PSA, 
recordando que os mineiros 
utilizavam pâssaros nas minas de 
carvâo para detectar a presença de 
gases perigosos. 

Se um astronauta esta a realizar 
algum trabalho delicado, o PSA pode 
flutuar à sua volta, dando instruçôes 
sobre os passos a seguir. 

As esteras voadoras podem, além 
disso, manter uma ligaçâo sem cabos 
corn o computador principal da nave 
ou da estaçâo espacial, o que lhes 
permite aceder a informaçào sobre os 
horârios e programas dos 
astronautas, estado dos 
equipamentos ou experiências 
cientificas em curso. 

Os PSA, dotados de sistemas de 
reconhecimento de voz avançados e 
programas de interpretaçâo das 
tecnologias, podem entender 
perguntas faladas e responder-lhes. 

Os PSA serâo uma inteligência 
artificial sobrevoando as cabeças dos 
astronautas, podendo transformar-se 
nos seus companheiros animados na 
solidâo do espaço. 

Os robôs espaciais do futuro serâo 
mais facilmente esteras voadoras 
inteligentes flutuando pelos 
compartimentos das naves, assistindo 
os astronautas em todas as suas 
tarefas, do que humanoïdes 
desajeitados corn pés de aço. 

A NASA esta a desenvolver uma 
nova geraçâo de robôs que se poderâo 
estrear na Estaçâo Espacial 
Internacional desempenhando o 
papel de verdadeiros assistentes dos 

astronautas levitando suavemente 
sobre os seus ombros. 

Serâo esteras do tamanho de 
bolas de futebol, deslocando-se na 
ausência de gravidade através do 
impulso de breves jorros de ar e 
obedecendo às ordens programadas 
num computador Pentium III corn 
software Linux. 

Dotadas de inümeros sensores, 
serâo capazes de detectar posslveis 
perigos, analisar a composiçâo do ar 
ou de uma determinada atmosfera, 
comprovar o estado dos sistemas e 
falar tanto corn os astronautas como 
corn o controlo das missôes em Terra. 

"Parecem-se um pouco corn a bola 
que treinava Luke Skywalker no 
manejo da espada de laser na Guerra 
das Estrelas", exemplificou Yuri 
Gawdiak, investigador principal deste 
projecto, que se desenvolve no Centro 
Ames da NASA. 

Gawdiak reconheceu que, uma 
vez mais, foram as ideias futuristas da 
ficçâo cientifica que inspiraram os 
cientistas a desenvolver complexes 
espaciais, naves e mâquinas. 

A agência espacial norte- 
americana estâ também a 
desenvolver um outro tipo de robô, o 
denominado "Centuriâo Espacial", 
uma espécie de torso metâlico de 
aparência humana que, preso a uma 
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Mario Jorge Costa 

O conhecido e popular Mario Jorge 
Costa, proprietârio do Azores 
Restaurant, em Toronto, foi 
apanhado pela tragédia quando 
passava férias em Sâo Miguel, sua 
terra natal. 
Na véspera de regressar a Toronto, 
dia 23 de Julho, Mario Jorge Costa e 
os amigos Luis Rosemina (condutor) 
e Antonio Joâo Rita (irmâo do 
cantador Gil Rita), foram almoçar à 
Lagoa, para despedida. No regresso, a 
caminho de Agua de Pau, Luis 
Rosemina perdeu o controlo do 
carro, por excesso de velocidade, 
segundo nos informaram, e a tragédia 

aconteceu. Mario Jorge Costa teve 
morte imediata e, os sens amigos, 
sofreram fortes lesôes, sendo 
hospitalizados. 
Mario Jorge Costa, de 45 anos de 
idade, deixa viùva e très filhos. 
O corpo do inditoso Mario Jorge 
Costa chega hoje, quinta-feira, a 
Toronto, ficando na agência funerâria 
da Bathurst e Dundas, onde podem 
visitâ-lo, sexta-feira, entre as 14h00 e 
as 21h00. 
O enterro sairâ, sâbado, da Igreja de 
Sâo Sebastiâo. 
A familia enlutada os nossos sentidos 
pêsames. 

FPCBP realiza forum em Portugal 
A "Federation of Portuguese 
Canadian Business & Professionals" 
em conjunto com o "Body & Soul of 
Portugal Wine Club", realiza em 
Portugal, de 11 a 21 de Outubro, a 
"International Business Forum and 
Wine Tasting Tour". 

Estadias em Lisboa, Porto, Coimbra e 
Evora. Prova de vinhos numa viagem 
fluvial pelo Rio Douro. Encontros 
para discussâo de diferentes negôcios 
e dois torneios de Golfe. 

Info: 416 537-8874, ou 416 534-7515. 

rojicopn 
HiRVmiKf; APPLJ.WCES 

c 
l/fNlKrofâTWViS 

A organizaçâo Venus Creations ira lançar o trabaiho discogràfico do 
“Amor de Artista” no dIa 16 de Setembro de 2001, 

pelas iShoras (Ipm), no Ambience Banquet Hall, no 501 Alliance Ave, 
Toronto. Para informaçôes 416-S38-6788. 
Apoio das lojas da CONCORD de Toronto 

1551 Egiinton Ave Tel: 416-780-1493 
920 Bioor St W. Tel: 416-538 6788 

Dia Mundial 
da Juventude 

ÿ 

Em 1984 o Papa Joâo Paulo II 
convidou os jovens do mundo inteiro 
a participar numa peregrinaçâo. Nos 
ültimos 16 anos temos sido 
testemunhas desta extraordinâria 
procissâo de jovens começando em 
Roma e continuando através Buenos 
Aires, Santiago de Compostela, 
Czestochowa, Denver, Manila, Paris, 
Roma e agora Toronto, o 17° Dia 
Mundial da Juventude em Julho de 
2002. Na conclusâo do Dia Mundial 
da Juventude em Roma durante o 
Ano Jubilar, o Santo Padre deu 
Graças a Deus pela grande 
peregrinaçâo de jovens através da 
historia dos ultimos anos. Paremos 
por um momento para reflectir sobre 
o significado da peregrinaçâo que 
esta ao centro da existencia do Dia 
Mundial da Juventude. A historia 
biblica é uma longa peregrinaçâo e é 
o modelo de peregrinaçâo para os 

especialmente os jovens, a participar 
na jornada do Dia Mundial da 
Juventude como peregrinos. 
Santo Tomâs More escreveu uma 
dissertaçâo a defender as 
peregrinaçôes: "Nâo hâ peregrino que 
nâo volte a casa corn menos um 
preconceito e mais uma idea nova”. O 
Papajoao Paulo II que tem sido um 
peregrino em muitos santuârios 
escreveu, “Peregrinaçôes sâo uma 
fase bâsica da evangelizaçâo. As 
peregrinaçôes sâo a chave do futuro 
religioso dos nossos tempos." 
Uma espiritualidade peregrina 
renovada leva-nos a compreender 
mais em profundidade um dos temas 
do Segundo Concilio do Vaticano: 
nos somos uma igreja peregrina. A 
caminhada une-nos e cura-nos da 
nossa solidâo, da nossa surdez e da 
nossa cegueira. A espiritualidade 
peregrina ensina-nos que o sentido da 

crentes. Os turistas passam 
râpidamente pelos lugares mas os 
lugares passam de vagar pelos 
peregrinos deixando-os mudados 
para sempre. 
A peregrinaçâo é um simbolo antigo 
de vida Cristâ corn raizes 
antropologicas profundas: Homo 
viator. Nos procedemos de um 
misterio, Deus, e caminhamos para 
outro misterio, Deus. Durante a nossa 
caminhada nos somos acompanhados 
e iluminados por Cristo: Eu sou o 
caminho, eu sou a luz. Os peregrinos 
nâo sâo nem vagabundos porque 
sabem quai é o seu destino, nem estâo 
sôs porque sâo membros de um povo 
peregrino. Nâo têm morada 
permanente neste mundo; têm 
consigo s6 o necessârio para a 
viagem. Estas sâo as motivaçôes 
profundas que movem as pessoas. 

vida nâo se encontra ao fim da 
viagem mas na viagem em si. 

No fim da peregrinaçâo do Dia 
Mundial da Juventude a bagagem 
sera mais pesada como é o caso em 
viagens como esta. Mas os objectos 
maiores que vâo levar para casa sâo 
Graças e recordaçôes e estas nâo 
pesam, passam a alfândega sem 
dificuldade e podem ser usufruidas 
por muito tempo. Estas Graças e 
recordaçôes sopram vida nova nas 
nossas comunidades e na Igreja. Os 
jovens do mundo inteiro ficarâo 
gratos para o resto da vida ao Papa 
Joâo Paulo II que teve a coragem de 
os convidar às peregrinaçôes dos Dias 
Mundiais da Juventude. Peçamos a 
Deus que muitos respondam ao Papa 
que convida os jovens a ir a Toronto 
em Julho de 2002. 
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CARNEIRO ' 21/03 4 20/04 

Jupiter em harmonia com o Sol é um tempo marcado por 
experiências gratificantes corn as pessoas que ama. A 
criatividade e a ambiçâo de que dispôe neste momento 
atraem pessoas corn uma mentalidade semelhante à sua. 

TOLIRO - 21/04 A 20/05 

Urano em Quadratura ao Sol marca um momento de 
grande energia e excitaçào. Se incluir os sens amigos em 
todas as suas actividades isso sera nâo apenas 
recompensador em termos pessoais como também se 
revelarâ muito agradâvel. 

GÈMEOS - 21/05 A 20/06 

i 
AÉ: L1_ 

Os nativos de Gémeos que nasceram entre 3 e 8 de Junho. 
Plutâo em conflito corn Sol origina énormes transformaçôes 
nas suas relaçôes pessoais. Poderâ estar a tentar dominar a 
pessoa que ama, inadvertidamente, ou vice-versa, podendo 
desta forma criar conflitos dolorosos. 

CARANOLEJO - 21/06 A 21/07 

Neste momento sentira o brilho das suas capacidades 
filosôficas. Novas ideias, novos investimentos, soluçôes 
inspiradas, râpidas e ousadas. Poderâ ainda resolver 
situaçôes que se vêm arrastando na sua vida. Ira projectar 
melhor a sua imagem junto daqueles que estào ao seu redor. 

LEÀO - 22/07 A 22/08 

Os nativos de Leâo que nasceram entre 5 e 10 de Agosto. 
Novas circunstâncias sào uma ajuda na concretizaçâo de 
fundamentals e bem sucedidas mudanças. Conseguirâ agora 
levâ-las a cabo e nâo apenas pensar no assunto. Pode receber 
dinheiro do Estado, ou uma herança. 

ViROEM - 23/08 A 22/OOV JT 
Os nativos de Virgem que nasceram entre 24 e 29 de Agosto. 
Nesta semana é sobretudo a relaçào social, o trabalho e a 
carreira que terào maior importância para si. Pode também ser 
uma boa altura para projectar uma mudança, uma Gagem ou 
um contacto longinquo. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Corn Jupiter em Quadratura coin Sol a fé em si e nas suas 
capacidades estâ em alta. E uma altura excelente para 
começar um novo projecto ou trabalho, sendo que se 
reiinem todas as condiçôes para um potencial crescimento 
financeiro. 

CSCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Impostos e seguros devem merecer mais a sua atençào. Poderâ 
sentir também uma maior sintonia corn os outros, uma mais 
fâcil capacidade de relacionamento. Pode ser um momento 
mais propicio para transmitir um desejo, uma mensagem, ou 
uma ideia. 

SAOITÀRIO - 22/11 A 21/12 

A harmonia entre o Sol e Urano faz coin que se sinta 
particularmente inquieto. Serâ ôptimo para si se optar por visitar 
um amigo que jâ nâo vê hâ algum tempo. De ignal modo, é muito 
provâvel que durante este trânsito venha a receber noticias de 
alguém de quem jâ nada sabe hâ muito tempo. 

_„^CAPRiCÔRNIO -22/12 A 20/01 ^ V J^. 
Nâo faça muitos gastoS nem contraia dividas. Procure que os 
seus objectivos e ambiçôes sejam realistas. 
Independentemente de se achar coin razào, esforce-se por 
atender aos interesses dos demais pelo menos tanto quanto 
aos seus. 

/VQDÂRIO - 21/01A19/02 

Começarâ a ver outras facetas da sua personalidade e 
possivelmente gostarâ mais delas do que daquelas que jâ 
conhecia. Estarâ, a priori, invulgarmente idealista neste 
momento da sua vida; certifique-se de que os seus ideais se 
enraizam na reahdade e que nâo sào um meio de lhe escapar. 

' Yf 
PEIXES -20/02 220/03 ^ ri. 

Os nativos de Peixes que nasceram entre 27 de Fevereiro e 4 de 
Março. Saturno em Quadratura ao Sol testa a sua força interior 
em termos dos obstâculos que possa vir a ter de enfrentar 
subitamente. Nâo se esconda atrâs de uma parede de vidro 
mas, ao invés, procure abrir-se aqueles que ama  

MARINO'S LAKESHORE AUTOMALL 

Lakeshore 
Honda 

Land Rover 
Metro West 

Marino's 
Fine Cars 

Wesfend 
Hyundai 

www.marinosaytogroypxom 

(MHONTDA. SLSiAFtU 

Também uma Grande Variedade de Carras Usados de Todas as Marcas. 

3526 lakeshore Blvd.West 
Etobicoke, ON MSW 1N6 

(Between Browns Line & Kipling) 

Phone: (416) 252-5055 
Cell: (416) 816-5417 

Fax; !416) 251-5906 

e-mail; subaru.sales#mafinos3Lttogroup.cotyi 

Visite os nossos Dealer e 
pergunte pelo Pedro De Oliveira 

que terd o prazer em servi-h na sua lingua. 
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Decorreu em Edmonton, Canada, os 
trabalhos de apresentaçâo da 
candidatura de cidades ao 
Campeonato do Mundo de Triatlo e 
respectiva decisào. 
A comitiva portuguesa rejubilou corn 
a decisào do Congresso da Federaçâo 
Mundial de Triatlo, que deu a 
realizaçâo do Mundial'2004 à cidade 
do Funchal. 
Miguel Albuquerque e seus 
Vereadores bem merecem esta 
conquista pelo empenho que têm 
posto nas provas de Triatlo no 
Funchal. Alias, o prôprio Présidente 
da RAM, Dr. Alberto Joâo Jardim, 
empenhou-se a fundo para que o 
Mundial de Triatlo'2004 tivesse lugar 
no Funchal. 
De destacar o trabalho proficuo da 
Delegaçào Portugiresa que, corn todo 
o apoio do Técnico de Turismo do 
ICEP, Vasco Rodrigues, oferecereu 
aos congressistas uma imagem real e 

atractiva do Funchal, em todas as 
suas vertentes, de modo a sensibilizâ- 
los para a conquista dos jogos'2004. 
A Delegaçào Portuguesa, constuitida 
por Lourenço Viveiros-Presidente do 
Comité Organizador de Candidatura 
da Cidade do Funchal; Sérgio - 
Treinador da Selecçào de Portugal; 
José Luis Ferreira-Presidente da 
Federaçâo Portuguesa de Triatlo; 
Alicia Freitas-Vice-Presidente da 
Federaçâo; Vasco Rodrigues-Técnico 
de Turismo do ICEP/ Canadà e 
Aurélio Fernandes-Cônsul Hono- 
rârio de Portugal em Edmonton, esta 
de parabéns. 
Assim, calcula-se que cerca de 1.500 
atletas estarào no Funchal no 
Mundial de Triatlo'2004, dando 
grande exposiçào à cidade do 
Funchal e à Madeira, para além das 
vantagens econômicas e outras que 
estes certames sempre oferecem. 

JMC 

Vasco Rodrigues, Lourenço Yiveiros (com os célébrés palhinhas!), 

a Ma.scote’2001 e Teresa Viveiros, ein JBdmoB.ton. 

FC PORTO 0 BARRY TOWN 0 

A contar para a primeira "mào" 
da segunda pré-eliminatôria da 
Liga dos Campeôes Europeus, o 
FC Porto recebeu nas Antas a 
simpâtica équipa do Barry Town, 
do Pais de Gales. 
O FC Porto, no seu estâdio e corn 
o apoio ruidoso do seu püblico 

(cerca de 40 mil adeptos), 
nào teve dificuldades em 
bâter a équipa galesa. 
Pena abriu o activo aos 
12 minutos e. Déco, de 
grande penalidade, fez 
num sô minuto, aos 21 e 
22, o segundo e terceiro 
golos. Aos 40 minutos 
Eredrik Soderstrom fez o 
quarto golo e, logo a 
segiur, aos 42, Déco 
completou a conta de 5-0, 
corn que terminou a 
primeira parte. 
A segunda parte nào 
diferiu da primeira, e 
Pena aos 52, 53 e 73 
minutos, avolumou o 
resultado para 8-0. Déco 

(3 golos) e Pena (4 golos), foram 
os herôis da noite. 
Serâ que Jardel é preciso? 
Uma goleada "portista" na estreia 
da época oficial e do treinador 
Octâvio. A segunda "mào", dia 8, 
nào vai ter histôria... 

>2 Problemas da pele 
c! Eczema 
° Sistema genito-urinàrio 

reprodutivo 
Impotência 

£2 Infertilidade 
Bronquite 

n Gripe 
Asma 

0 Colite ■ 
n Obstipaçào 
n Diabetes 

n Tensâo alta 
n Indigestào 
n Depressâo 
n Artrite 
£2 Dores de cabeça e 

enxaquecas 
£3 Lumbago 
£3 Ciâtica 
•3 Entorses 
>3 Pescoço tenso 
£3 Tendinite 
£3 Neuralgia Trigeminal 

Consulte o Dr. Cristôvào Branco 
Ph.D,M.Sc,C.D,Ac. 
CLÎNICA DE ACUPUNTURA 
E MEDICINA OCIDENTAL 
A sabedoria da 
medicina chinesa nas màos 
de um médico português. 

1199 DUNDAS ST.,WV 

SUITE #4 EM TORONT^ 

Seg. - Sex. 
09h. s 17h. 

Para um CONSULTA GRATIS contacte: 

416-534-0937 
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de "Lucky Luke" 

até que em 1991 o actor Terence Hill 
encarnou o conhecido Lucky Luke 
numa dezena de peliculas. 

Pouco antes, em 1988, eliminou o 
cigarro da conhecida imagem da sua 
personagem para dar o exemple à 
jovem audiência de Lucky Luke, 
decisâo que lhe valeu uma medalha 
da Organizaçâo Mundial de Saùde 
(OMS). 

Laureado com numerosos 
prémios e condecoraçôes, Morris 
conseguiu que mais de 150 milhôes 
de âlbuns de Lucky Luke, traduzidos 
em 50 idiomas, circulem actualmente 
em todo o mundo. 

O desenhador, caricaturista e 
criador da célébré banda desenhada 
"Lucky Luke", Maurice de Bevere, 
alias Morris, morreu aos 78 anos em 
consequêneia de uma queda. 

Segundo vârios meios de 
informaçâo belgas e a sua casa editora 
Dargaud, em Paris, a morte ocorreu 
na passada terça-feira tendo o seu 
funeral sido realizado em Bruxelas. 

O desenhador, nascido em 
Courtal, na Bélgica, a 01 de 
Dezembro de 1923, sofreu uma 
embolia repentina, em Bruxelas, 
precisou Dargaud que criou em 1999 
uma filial. Lucky Comics. 

E o autor de 87 âlbuns do célébré 
cow-boy, que criou em 1947 corn o 
argumentista Çosciny. 

Depois da morte de Gosciny, 
Morris continuou a publicar âlbuns, 
sozinho ou corn o seu atelier de 
desenhadores e argumentistas. 

"Lucky Luke" é uma das estrelas 
incontestâveis da BD, desde o 
primeiro âlbum, "A mina de ouro" 
traduzida em 30 linguas e que 
vendeu em todo o mundo 300 
milhôes de exemplares. "Lucky Luke" 
é também protagonista de mais de 
100 episôdios de desenhos animados, 
quatro longas metragens, 56 cassettes 
e 200 objectes diverses. 

Bevere começou os seus estudos 
de desenho quando tinha apenas 17 

anos. 
Em 1940 adoptou 

o pseudônimo de 
Morris para publicar 
as primeiras aventuras 
de "Lucky Luke", o 
conhecido "cow-boy 
solitârio", sempre 
acompanhado pelo seu 
cavalo J olly Jumper. 

O prôprio Morris 
definia Luke como um 
pobre jovem simpâtico 
e corn grande coraçâo 
que "anda mais râpido ' 
do que a sua sombra". 

A sua ampla lista 
de criaçôes inclui o 
desenho de outras 
personagens 

conhecidas 
como os irmâo; 
Dalton, Billy tht 
Kid, o juiz Ro) 
Bean e diversa; 
personalidades 
histôricas. 

Para certes papéis secundârios, 
Morris utilizou ainda a caricatura de 

celebridades como Michel Simon, 
Luis de Funes, e David Niven. 

Em 1948, deslocou-se aos 
Estados Unidos, onde continuou o 
seu trabalho até 1955, ano em que 
decide regressar à Europa e 
trabalhar como criador de cenârios. 

Pouco depois, nos anos 60, 
Morris decidiu criar um 
companheiro para Lucky Luke, 
chamado "Rantanplan, o câo mais 
estüpido do oeste". 

A sua técnica, muito inspirada 
no cinema, levou-o a produzir os 
desenhos das longas metragens 
como "Daisy Town" ou "a balada dos 
Dalton", assim como varias séries de 
desenhos animados para a televisâo. 

Rio Cabrâo: 
Rutarca 
"orgulhoso'' do 
nomo da torra 
O présidente da Junta de Rio Cabrâo 
admite a realizaçâo de um referendo 
sobre a eventual mudança do nome 
da terra, mas garante que os 
habitantes sentem orgulho em ser 

chamados de "cabrôes e 
cabronas". 

E um nome muito 
antigo e nâo me parece 
que a populaçâo esteja 
agora interessada em 
mudar, mas, se o quiser, 
admito a hipôtese do 
referendo para o efeito", 
afirmou Joào Cunha, 
présidente da Junta de Rio 
Cabrâo em funçôes desde 

1974. 
Quem sugere que os 150 eleitores 

de Rio Cabrâo possam vir a ser 
chamados às urnas para, em 
referendo, se pronunciarem sobre a 

Queres o melhor dû musica 
moderna portuguesa neste lado do 
Atlantic», em CD ou 

possivel alteraçào do nome da sua 
terra é o deputado Conçalo Pimenta 
de Castro, eleito pelo PP, que 
considéra ser o nome da freguesia 
"embaraçoso para alguns". 

Pimenta de Castro apresentou na 
ultima assembleia municipal uma 
proposta em que sugere à Câmara 
que explique às pessoas o que devem 
fazer caso estejam mesmo 
interessadas na mudança do nome da 
freguesia. 

Um referendo local pode ser uma 
soluçâo", referiu à Agência Lusa 
Conçalo de Castro, confessando que 
"nâo quis herdar um palmo de terra" 
em Rio Cabrâo por causa dos 

"trocadilhos irônicos" a que aquele 
nome dâ aso. 

Ainda numa recente ediçâo do 
programa "Bora Lâ, Marina", emitido 
pela TVI, o nome de Rio Cabrâo foi 
glosado até à exaustâo, corn 
sistemâticas referêneias aos "cabrôes", 
pelo que eu - e, como eu, muitas 
oiitras pessoas - veria corn muito bons 
olhos a alteraçào do nome da 
freguesia", acrescentou. 

Conçalo de Castro, professor de 
Histôria, disse que o nome original da 
localidade era S. Lourenço do 
Rodalho, mas, caso se registe nova 
alteraçào, sugere que se opte ou 
simplesmente por S. 

Tornal 
O 

Milénio 
O seu 

semanârio 

DeJfiita Alexandre 

Tel: 905-459-3628 
www.flnaimage.on.ca 

Photo Restoration / Enlargement 
Famiiy Coliages on canvas 
Personalized Posters & Signs 
Mounting / Framing 
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Convfvio corn a comitiva do Marftimo 
A comitiva do Club Sport Maritimo, em estàgio no 

Ontario, visitou o Madeira Park, onde conviveu corn 
a comunidade local e se deliciou corn uma 

monumental espetada à madeirense. 
Dirigentes, técnicos e jogadores do 
Maritimo, provocaram um alvoroço 
saudâvel no Madeira Park, na altura 
bem molhado, devido a uma 
inesperada chuvada, de todo 
inconveniente. Mas, nem isso, 
arrefeceu os animos daqueles que ali 
se deslocaram para se divertirem e 
confraternizar corn a comitiva 
maritimista. 
Muita troca de recordaçôes, muita 
curiosidade e perguntas... indiscretas. 
Os responsâveis maritimistas, corn 
"paciência de Santo", la foram 
respondendo entre uma risada, uma 
dentada na carne tenra e um golo de 
tinto... 

Quantd à possivel entrada do 
benfiquista Sabry no Maritimo, foi 
esclarecido que era um caso 
arrumado. Nâo quis o Maritimo, 
agora, o Maritimo nâo o quer! A 
Direcçâo e a équipa técnica sentem-se 
confortâveis corn os 25 elementos que 
possuem, para a Europa, Liga e Taça 
de Portugal. "O ano passado, embora 

dissessem que fizemos uma boa 
época, sô por milagre o 
conseguimos...! No final da época, 
tivemos que optar; ou o Nelo 
Vingada, ou dispensar metade dos 
jogadores. Naturalmente, optamos 
pelo professor..." 
Numa antecipaçâo ao decorrer da 
Liga'2001/02, hâ a gérai convicçâo de 

uma luta tremenda entre os 4 
habituais do topo, o campeâo 
Boavista, FC do Porto, Sporting e 
Benfica, mais apetrechados do que na 
época anterior -particularmente, o 
Benfica- mas, também convictos de 
que "FC do Porto e Boavista, corn 
dirigentes à altura hâ muitos anos, 
levam teorica vantagem pois. 
Sporting e Benfica, perdem muita 
energia e estabilidade corn as 
habituais "guerrilhas" internas. 
Quantos présidentes, técnicos e 
jogadores "sepultaram" Sporting e 
Benfica na ultima década, por 
exemplo? Nem vale a pena falar 

Quanto ao Maritimo, depois do 
equilibrio das contas e do importante 
apoio do Governo Regional, tudo 
deverâ decorrer da melhor maneira, 
garantia do Présidente Carlos Pereira, 
com uma experiência de 10 anos 
como Director do Departamento de 
Futebol e, actualmente, corn 4 anos 
na Presidêcia do Club Sport 

Maritimo e, ultimamente, também do 
Maritimo SAD-Madeira. 
Apôs o jogo estreia do Maritimo da 
pré-época 2001/02, frente ao Toronto 
Supra, no Lamport Stadium, cuja 
vitôria sorriu aos maritimistas, por 5- 
0, conversâmos corn Carlos Pereira. 
-... Em primeiro lugar um abraço para 
todos vos. Apôs uma ausência de 31 

anos, o Maritimo volta a Toronto, por 
iniciativa do Professor Nelo Vingada, 
que aqui esteve hâ anos corn a 
Selecçâo Olimpica Portuguesa, e 
gostou muito... Fazemos o estâgio 
aqui, o que acontece pela primeira 
vez, porque temos uma équipa nova, 
que esta a preparar-se para a Taça 
UEFA... Uma experiência nova, 
agradâvel, embora tivéssemos jogado 
hoje num piso sintético, um piso 
desconhecido para nos. O 
profissionalismo de todos, tudo 
superou. E um prazer do tamanho do 
mundo estar aqui, numa terra que me 
surpreende pela positiva, pelo 
numéro de madeirenses que aqui 
estâo, irmanados corn tantos outros 
portugueses. Sempre que sejamos 
solicitados viremos porque sentimos a 
obrigaçâo de estreitar laços de 
amizade porque na Regiâo sabemos 
que sâo mais aqueles que estâo fora 
do que aqueles corn quem 
convivemos dia-a-dia. Sempre que 
possivel nâo podemos deixar de estar 
junto dos imigrantes porque é a 
forma como podemos estreitar mais 
os laços de amizade e fazer reviver 
uma Regiâo -em progresse constante-, 
alertando os sentidos daqueles que 
querem saber mais do que aquilo que 
conhecem, e aquilo que é feito no dia- 
a-dia duma Regiâo Autônoma. Por 
isso tivemos a visita do Secretârio da 
Educaçâo, que tutela o desporto, que 
nos fez portadores de um abraço 
muito grande e dizer que quer o 
Maritimo, quer a Regiâo Autônoma 
da Madeira, quer o seu Governo, nâo 
esquece que existem muitos 
madeirenses por aqui. 
-Em relaçâo à prova da UEFA, quais 
as espectativas? 
-É a quarta vez que vamos a provas 
europeias. As espectativas sâo boas. 
Nôs fizemos durante très anos 
contençâo para reequilibrio 
financeiro e agora apostâmos um 
pouco mais para fazermos uma 
campanha na UEFA dignificante, 
como é normal nos madeirenses, de 
quererem sempre mais. É dificil, 
vamo-nos bâter corn équipas 
poderosas, corn outras capacidades 
finaceiras... O nosso querer e o apoio 
que o Governo Regional nos dâ vâo 
superar algumas dificuldades. 
-Os grandes do futebol português 
apetrecharam-se corn grandes 
futebolistas, os clubes médios (jâ nâo 
hâ pequenos, pois nâo?) também. 

adivinha-se grande luta? 
-Sim, vai ser uma grande luta. 
Também nâo podemos esquecer que 
todos os anos as équipas fazem os 
seus reajustamentos. Este ano, por 
exemplo, foi o ano em que o 
Maritimo fez mais alteraçôes, maior 
aposta... Na verdade o Campeonato 
da la. Liga vai ser muito disputado. 
Houve grandes alteraçôes neste 
defeso, hâ grandes evoluçôes, hoje 
todos jâ trabalham da mesma forma... 
As équipas téciîîcas sâo 
fundamentais, os clubes ditos mais 
pequenos jâ trabalham de igual para 
igual. Agora, se falarmos em termos 
orçamentais hâ de facto um desnivel 
muito grande e, por ai, entra também 
o peso das camisolas. Penso que, corn 
todas as alteraçôes que se verificaram 
na la. Liga, a nivel da sua estrutura, 
mais concretamente, até, na prôpria 
arbitragem, poderâ haver menos 
casos e um maior equilibrio, e, por 
isso, sera uma la. Liga muito mais 
suada... 
-E a fé corn o Maritimo? 
-E uma fé que paira sempre nas 
nossas ambiçôes, uma fé que paira 
nos nossos coraçôes porque, bairristas 
como nôs somos, ambicionamos 
sempre o melhor. O Maritimo jâ nos 
habituou a andar sempre nos 
primeiros lugares e lutar sempre pelas 
provas europeias. O “Ranking” 
português desceu muito no seu nivel e 
nâo podemos esquecer que até os 
clubes que ganham os campeonatos jâ 
nâo tem grande entrada directa na 
Liga dos Campeôes, por isso o 
ranking é baixo, as dificuldades 
aumentam, mas o Maritimo vai lutar 
sempre para andar nos seis primeiros 
lugares. 
-Desejamos as maiores felicidades 
para si e para o Maritimo. 
-Obrigado!- Agradeceu, Carlos 
Pereira.- Para todos vôs, e mais uma 
vez, um abraço do tamanho da 
Regiâo e, depois, do tamanho do 
mundo. 
Um cavalheiro, o Présidente do Club 
Sport Maritimo. 
Carlos Pereira, um desportista corn 
quem dâ gosto conviver. 
Nâo serâ talvez fâcil uma nova pré- 
temporada no Canadâ mas, se voltar 
a acontecer, por câ ficamos de braços 
abertos. 
Sô précisâmes de tomar conhecimeto 
a tempo e horas. 

JMC 
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Festival Português - Canal 2 

Consigo M Horas por dia 
Sanyo DC-CIO 

00* 
Panasonic RX-D13 

I Audio System, Digital Tunning 3-CD Changer, 
^ AM/FM/SMO, Double Cassette, Remote Control 

AM/FM/SMO, CD-Cassette Player 
com Remote Control 

CItlien JTR1819 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

li^ 
Beneral Electric 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

i ’^Plus GST & PST 

Informaçôes pelo tel: (41#) 537-1088 
Estes radios estao à venda nos sequintes locals: 
EM TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 603-9572 * Artnova Furniture 

Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics - 1332 Dundas St. W. Tel: 537-7606 EM MISSISSAUGA: Nova Pastry & 

Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Elifaz Bakery 607 LakeshoreRd. E. 905-278-2392 EM BRAMPTON: Concord 

Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 EM HAMILTON: - Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 

EM tOKDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 519-432-3797 * Internacional Gift Shop, 416 Hamilton Rd. 519-675-0446 * Atlantic 

Sea Fish Market, 708 Hamilton Rd. 519-452-7511 * Ocean Food Center, 778 Hamilton Rd. 519-452-1220 EM CAMBRIDGE: Beiros 

Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

120 00* 

Sanyo MCD-Z190 

1 IsP W ^ 

CD Portable, Digital 
Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 
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SAilPC CM 8LA CASA 
PREVENQÂO DAS DOENÇAS 
CARDIOVASCUIARES 

Por: 
Dr. César 
Nunes 
Cordeiro, 
médico 

Apesar do declinio 
creseente de mortes 
causadas por ataques 
cardiacos nos ûltimos 
vinte e cinco anos, 
as doenças 
cardiovasculares 
continuam a ser a 
maior causa de morte 
nos paises 
desenvolvidos<.^ 

No Canada, estas doenças sâo 
responsâveis por 37% de todas as 
mortes. Mas, se essas mortes estâo a 
diminuir, as doenças do coraçào 
continuam a aumentar pelo facto de 
haver um numéro cada vez maior de 
pessoas idosas, causado pela melhoria 
dos cuidados médicos e o 
conséquente aumento de 
sobrevivência. Os doentes cardiacos 
que sobrevivem aos ataques 
requerem, muitas vezes, cuidados 
médicos e tratamentos permanentes. 
No Canada, o custo da assistência às 
doenças cardiovasculares traduz-se 
em 17% de todos os custos directos em 
cuidados médicos, e 14.5% dos seus 
custos indirectos. E por isso que a 
prevençâo das doenças 
cardiovasculares é uma das tarefas 
mais importantes no progresso da 
saüde, nâo sô sob o ponto de vista 
humano, mas também no aspecto 
econômico. 

Em 1913, o cientista russo 
Anitschow indicou, pela primeira vez, 
que o excesso de colesterol no sangue 
era responsâvel pela aterosclerose: a 
doença que produz depôsitos, 
estreitamentos, e finalmente 
obstruçâo das artérias corn paragem 
da circulaçâo de sangue. Apesar dessa 
descoberta, muitos médicos ficaram 
na düvida, e muito pouco se fez para 
prévenir essa doença causadora de 
tromboses e ataques de coraçào; sô a 
partir de 1950 é que se começou a 
considerar seriamente o uso da dieta 
corn poucas gorduras e a usar 
produtos farmacêuticos para baixar o 
colesterol. Apesar desse 
conhecimento, sô depois de 1970 se 
começou a notar uma 
consciencializaçào em se melhorar o 
estilo de vida para a prevençâo das 
doenças cardiovasculares. A 
observaçâo dos hâbitos e idades das 
pessoas vitimadas por ataques 
cardiacos, levou à convicçâo de que 
alguns factures, como a gordura, a 

falta de exercicio, o hâbito de fumar, 
ou o beber em exagero, sâo 
responsâveis por muitas mortes 
prematuras. Nos ültimos vinte anos 
fizeram-se muitos estudos que vieram 
comprovar, sem sombra de düvida, 
que a diminuiçâo do colesterol LDL, 
o colesterol mau, sobretudo em 
pessoas corn maiores factures de risco 
para doenças cardiovasculares, como 
o sexo masculino, a idade superior a 
50 anos, a histôria de doença 
cardiovascular précoce no pai ou màe, 
o uso do tabaco, a tensâo alta, 
diabetes, ou a presença de doença das 
artérias, diminuia grandemente a 
possibilidade de ataque cardiaco, 
ataque vascular cerebral, ou a morte. 

Alguns dos factures que 
aumentam o risco de oclusào das 
artérias sâo mais perigosas do que 
outros. A presença de diabetes, uma 
doença bastante frequente, é talvez o 
maior factor de risco para o 
aparecimento précoce de ataque de 
coraçào, tromboses cerebrais, e morte 
prematura. O risco é ainda maior se o 
doente sofrer de angina de peito, falta 
de circulaçâo nas pernas e pés, ou se 
jâ teve ataque prévio de coraçào ou 
trombose vascular cerebral. Todas 
estas pessoas estâo em grande risco e, 
para além da dieta, devem ser 
tratadas vigorosamente, e sem perça 
de tempo, para atingirem o valor 
mâximo de colesterol LDL "Je 2.5 
mO/L, metade do valor considerado 
inofensivo numa pessoa saudâvel e 
sem factures de risco. A hipertensào 
arterial e o hâbito de fumar sâo riscos 
moderados, mas de perigo 
considerâvel; felizmente podem-se 
controlar ou suprimir, mas 
infelizmente, muitas pessoas tendem 
a esquecer-se do tratamento, nâo se 
convencem do perigo, ou 
simplesmente acham-se impotentes 
para deixar de fumar, acabando por 
cair vitimas das suas prôprias 
fraquezas. A gordura, sobretudo 
quando se acumula na barriga, e a 
vida sedentâria corn falta de 
exercicio, representam também 
factures de risco que se devem evitar e 
controlar. Vârios estudos clinicos 
vieram mostrar, ao contrario que se 
pensava, que o stress, excepto em 
casos extremes, nâo aumenta o risco 
de ataques cardiovasculares, e o uso 
das vitaminas C e E também nâo 
contribuem para os diminuir. 

Para além do colesterol LDL, 
causador de obstruçâo das artérias, 
existe também o colesterol HDL: o 
colesterol bom, que tem uma acçào 
protectora. A grande maioria das 
mulheres têm uma maior quantidade 
de colesterol HDL do que o homem e. 

por isso, estâo mais protegidas contra 
ataques do coraçào. Todavia, um 
nümero pequeno de mulheres têm 
pouco colesterol HDL, o que as torna 
mais vulnerâveis aos ataques 
cardiacos. Existe ainda uma outra 
gordura no sangue: os triglicerideos, 
que, se estiverem muito elevados, 
podem também causar problemas 
cardiovasculares. Ao grupo dos dois 
tipos de colesterol e triglicerideos dâ- 
se o nome genérico de lipidos. 

A anâlise ao colesterol total, 
por nâo indicar as quantidades 
relativas de colesterol mau e bom, é 
geralmente um teste inütil. A anâlise 
às très variedades de lipidos, que deve 
ser feita sempre em jejum de pelo 
menos doze horas, é de grande 
utilidade preventiva, mas nem todas 
as pessoas necessitam de a fazer. Na 
ausência de factores de risco, os 
problemas da aterosclerose nâo 
começam no homem antes dos 45 
anos, e na mulher antes dos 55. Por 
isso nenhum homem saudâvel e sem 
factores de risco antes dos 40 anos de 

idade, ou mulher antes dos 50, 
necessitam destas anâlises como 
medida preventiva, pois os estudos 
recentes mostram que o tratamento 
adequado corn medicamentos para 
baixar o colesterol vai melhorar a 
circulaçâo nas artérias ao fim de cinco 
anos. Depois dos 50 anos de idade, é 
recomendâvel a anâlise aos lipidos em 
todas as pessoas, que deve ser feita de 
cinco em cinco anos. Pessoas corn 
risco moderado devem começar*^ a 
fazer anâlises de cinco em cinco anos, 
ou mais cedo, sempre que necessârio, 
depois desses riscos serem 
identificados. Pessoas corn diabetes, 
ou doenças cardiovasculares, devem 
fazer anâlises imediatamente, em 
qualquer tempo e idade, e terem 
observaçôes clinicas frequentes. Essas 
pessoas devem ser tratadas, corn o 
vigor necessârio, para os valores de 
colesterol nâo ultrapassarem os 
limites considerados desejâveis. 

Quando existe risco, a 
prevençâo é um caso de vida. Se nâo 
for feita, pode ser um caso de morte! 

ERVANÂRIA VrrÔRIA inc. 
PRODUTOS NATURALS E MEDICINA HOMEOPATICA 

Mimutc mmi entreviata corn o Naturhia Honu'opata 
AHLUJ/O Medeiros, jâ com muitos aims de cxperiêcia, 
que 0 poderâ ajudar lui soluçâo dos sens problemas. 

Visite-nos no 920 Dundàs Street West 
Tdefone: (416) 603-7978 
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Vendedor. Deve falar português e inglés: 

Tel.; 416-532-4438. 

Pessoa para a cozinha de um restaurante, 

contactar Freitas: 

Tel.; 416-534-7354. 

Pessoal para limpeza, contactar Patricia: 

Tel.: 416-936-7604. 

Pessoa com experiência para balcâo de 

pastelaria, Tel.: 416-538-7700. 

Carpinteiros com experiência para 

acabamentos de casas: 

Tel.: 905-467-1564. 

Vendedor de automôveis com experiência: 

Tel.: 416-489-1018. 

Pedreiros asentadores de tijolos. Contacte 

John, Tel.: 416-876-7978. 

SONA 
Distributors Inc. 

ISINCC 

1978 

Especialïsta em 
Electrodomésticos 

de 220V/50HZ 
Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, 

Magic Chef, Kelvinator, Moulinex Kitchen 

Aid, Hoover, Black & Decker, Skill, Ronner, 

Sharp, Gieneral Electric, JVC. 

Todos os nossos electrodomésticos 
de 220v/50hz tèm Garantias Internacionals 

15SO Steeles Ave. W. 
et Dufferin St. 

Tel: CS05] 66S-3734 

TimLŒ[r(DW[E (DLSAïïQSis 

Carpinteiros de casas corn alguma 

experiência, contacte Carlos, 

Tel.: 416-536-7472. 

Condutores corn carta DZ, que falem e 

escrevam Inglês, 

Tel.: 416-782-7947. 

Pessoa para serviço gérai de cozinha. 

Tel.: 416-483-9818. 

Pessoal para construçâo na area de Toronto e 

Hamilton, contactar Carlos Rodrigues. 

Tel.; 905-274-4370. 

Pessoal para companhia de cogumelos, enviar 

curriculo: 

Fax; 905-878-7897 

Vendedor para loja de variedades e présentes 

na Dufferin e Dupont. Part-time ou fiill-time. 

Tel.: 416 532-4438 

Pessoa corn experiência em renovaçôes de 

escolas e escritôrios, contactar Joâo. 

Tel.: 416-991-3933. 

ALUGA-SE 

Apartamento na zona da Rogers e Keele 

Rés do cbâo 
Quarto, sala de jantar, cozinha, casa de banho 

e entrada privada. 
Informaçôes pelo telefone 416 654-5315 

Book Keeper Wanted 

Flexible Hours 
Must Know MYOB system 

Own transportation 
Speak English 

Fax: 416 53B0084 
E-m ai 1 Jmar tins@ci r vfm .com 

Vendedores/ as 

Oferece-se; Boas comissôes 
Produto de alta qualidade 
Carro da companhia 
Beneficios e treino 

Deve ter: Experiência no ramo 
automovel 
Relaçôes pùblicas 
Capacidade de trabalho em 
equipa 

Se esta interessado contacte: 

Omar Khan 
Tel.: (416) 489-1018 
Fax (416) 489-9372 

Email: okhan@dfcauto.com 

Estopeta de Ahini 
InCREDIEHTtS; 

I Assine e divulgue Nome: 

I 
I 
I 
I 
I. 

O MILENIO 
Assinatura anual no Canada, 
por apenas $48, GST induido, 

para os EUA $75 e Europa $130. 

Morada: 

C. Postal: 

4 tomates maduros mas rijos 
500 gramas de Atum salgado de barrica 
2 cebola 
2 dentes de alho 
1 pimento verde 
2.50 decilitros de azeite 
1 decilitros de vinagre 

COriPKCflO: 
Desfie muito bem o atum com as maos e passe- 
o em seguida por varias âguas até Ihe retirar o 
excesso de sal. Esprema muito bem o atum 
desfiado e enxugue com um pano. Coloque 
numa saladeira. Adicione os tomates, lavados e 
cortados em gomos meias rodelas, as cebolas, 
descascadas e cortadas em gomos, os dentes de 
alho, descascados e finamente picados e o 
pimento, lavado e limpo de sementes, cortado 
em tirinhas. Misture o azeite com o vinagre, 
mexendb com um garfo e deite sobre a salada. 
Misture muito bem e leve ao frigorifico 
durante pelo menos 1 hora. 
Sirva bem fresco, acompanhado com batatas 
cozidas. 

SOBR£M£Sfl: 

Copo Tropical 
InCRtDIEriTES; 

2 limôes 
1 colheres de sopa de gelatina em po 
4 ovos 
10 colheres de sopa de açûcar 
bauniUia (essência) 
4 decilitros de notas 
framboesas ou amoras frescos 

(OnPECCflO: 

Tel: ( ) 

1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

'B9 

Deite o sumo dos limôes num recipiente pequeno 
que possa ir ao microondas, junte a gelatina em p6 
e deixe amolecer. Leve ao microondas na potência 
maxima durante 30 a 45 segundos e mexa até 
derreter. Deixe arrefecer. Numa tigela grande junte 
a raspa da casca de 1 limâo, as gemas, o açûcar e 
umas gotas de essência de baunüha e bata até 
obter uma mistura fofa e esbranquiçada. 
Misture a gelatina derretida ao creme de gemas, 
adicione as natas batidas e incorpore suavemente 
as claras batidas em castelo. Deite esta mistura 
num recipiente corn a capacidade de 1,5 litros e 
leve ao congelador durante 2 horas. 
Para o molho, pele e retire os caroços aos pêssegos 
e corte-os em bocadinhos para dentro de um 
recipiente que possa ir ao microondas. Junte o 
açûcar e o rum e misture bem. Tape e leve ao 
microondas 
durante 2 a 3 
minutas na 
potência maxima, 
mexendo duas 
vezes até começar 
a ganhar molho e 
o açûcar se 
dissolver. Reduza 
a puré corn a 
varinha mâgica 
Quando o gelado estiver congelado mas corn uma 
consistência ainda cremosa, molde em bola e sirva 
decorado corn as framboesas ou amoras e regue 
corn o molho preparado.  
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NATAÇÂO/NUNDIAIS 

Couto bate 
recorde nacional 

O nadador português José Couto 
bateu o recorde nacional absoluto 
dos 100 metros bruços, ao nadar as 
respectivas meias-finais dos Mundiais 
de Fukuoka (Japâo) em 1.02,17 
minutos, registo que Ihe conferiu o 
11° lugar. 
O nadador do Clube de Nataçâo da 
Amadora apurara-se de manhâ para 
as meias-finais ao nadar em 1.02,50, 
igualando entao aos centésimos o 
anterior mâximo nacional, fixado 20 
dias antes. 

A tarde, na primeira meia-final, 
Couto foi sexto classificado, retirando 
mais de très décimos de segundo ao 
seu anterior mâximo. 
Contudo, e como jâ era previsivel, 
mesmo corn recorde ficou afastado da 
final. 
As meias-finais dos 100 bruços 
masculinos de Fukuoka2001 ficaram, 
de resto, marcadas pelo novo recorde 
do mundo fixado pelo russo Roman 
Sloudnov, que nadou em 59,97 
segundos. 

O "capitâo" do Boavista, Litos vai 
passar a jogar corn a camisola dos 
espanhôis do Malaga por quatro 
épocas, numa transferência que 
valerâ aos campeôes nacionais cerca 
de 572 mil contos. 
Segundo a agência noticiosa 
espanhola EFE, o clube andaluz tem 
mais um ano de opçâo sobre o 
jogador português e terâ de pagar 
mais de 120 mil contos aos 

axadrezados, caso consiga o 
apuramento para a Liga dos 
Campeôes. 
O Boavista poderâ ainda receber 
uma percéntagem na eventualidade 
de uma futura transferência. 
Face à saida de Litos, o présidente do 
Boavista confirmou jâ o interesse no 
central brasileiro Paulo Turra, que se 
encontra em final de contrato corn o 
Palmeiras. 

Fernando Conte 
10 meses snspensâo 
A Comissâo Disciplinar da Liga 
Italiana de futebol decidiu fixar em 
10 meses a pena de suspensâo 
aplicada ao internacional português 
Fernando Couto, da Lâzio de Roma, 
na sequência de um controlo anti- 
"doping" positive por nandrolona. 
Apesar de a pena ser em seis meses 
inferior àquela pedida pela 
acusaçào, a "reduçâo" fica aquém 
das expectativas, uma vez que na 
semana passada très jogadores 
italianos - nomeadamente Christian 
Bucchi e Salvatore Monaco, ambos 
do Perugia, e Andrea da Rold, do 
Pescara -, inicialmente condenados a 
16 meses, viram as suas penas 
reduzidas para metade: oito meses. 
Estas "reduçôes" afinal nâo criaram 
jurisprudência para os polémicos 
casos de nandrolona verificados em 
Itâlia - envolvendo ainda jogadores 
como o holandês Edgar Davids 
(Juventus) e o italiano Stefano Torrisi 
(Parma) -, tendo agora Couto e 
Stefano Sacchetti (Piacenza) sido 
punidos corn penas de 10 meses, 
enquanto outre jogador do Piacenza, 
Nicola Caccia, sô terâ de cumprir oito 
meses. 
Couto, que se encontra suspense 
preventivamente desde 27 de Abril 
passade, sô poderâ assim regressar 
aos relvados no final de Fevereiro do 
proximo ano, ainda assim 

eventualmente a tempo de participar 
no Mundial do Japâo e Coreia do Sul. 
A Lâzio, por seu turno, foi condenada 
a pagar uma multa no valor de 100 
milhôes de liras, cerca de 10.000 
contos. 

Quer o jogador português - que 
continua a clamar inocência e o 
imediato levantamento da suspensâo 
provisôria de todas as competiçôes 
oficiais -, quer o clube romane irâo 
apelar destas sentenças. 

St. Clair-Dufferin Medical Centre 
SQ45 Dufferin Street, a norte da Rogers Road 

Temos o prazer de anunciar que o Dr. Pa.ul Ha.SS011 

médico de famflia 

juntou-se aos seguintes médicos: Dr. W. E. McNeilly, Dr. A. M. 
Samji, Dr. N. Zeman, Dr. C. Pavilaitis, Dr. K. D. Rampersad e 

Falamos Português, Italiano, Espanhol e Inglês 

O horârio do Medical Cenlre é o seguinte: ^ 

Segiinda a Sexta-feira - 8:30 am - 8:30 pm CüTltSÇtÇ • ^ 

Sâbados das 8:30 am - 2:00 pm Tel: (4 IG) 651^1210 

Outros serviços disponiveiB no St Clair-Dufferin Medical Centre - Fisioterapia, Ultrasom, Radiografias, 
Testes ao stress, aos ossos, às alergias, à audiçào, Exames Pulmonares, ECG, Clinica de disfunçôes de sono, 

Farmâcia, Dentista, Laboratôrio Médico, ECHO, Holter Monitor, Mamografias. 

Eqlinton 

Roge 

St. Clair 

0 COVERNO ESTA A OFERECER ANUALMENTE 
ATÉ $400 PARA 0 SEU FUNDO DE ECONOMIAS 
PARA A EDUCAÇAO DOS SEUS FIIHOS E NETOS 
o programa chama-se Canadian Education Savings Grant e o governo 
federal contribui anualmente 20% das suas economias (mâximo de $400 
anuais) para a educaçâo das suas crianças pelo regime RESR 
Como as economias pelo regime RESP crescem livres de impostos, 
quanto mais cedo começar a economizar para educaçâo das crianças, 
melhor. Preve-se que daqui a 18 anos, uma educaçâo universitâria 

poderâ custar para cima de $100,000. 
Telefone-me jâ, ou terâ de os pagar mais tarde. 

Richard Bruton, Financial Consnltant 
Tel. C41G] 534<7SS4 

FALAMOS PORTUGUES wood Gundy 

CIBC Wood Gundy is a division of CIBC World Markets Inc. Member CIPF. s 
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PRAIA 
Oakery Si Sports Bar 

1346 St. Clair Ave. W. 

TORONTO 

oAberto a partir das 5:30 am 
para o pequeno almoço 

apastelaria 
opâo fresco {Portùguês e Italiano) 

Tai: 416-651-5348 

Sandes de carnes trias 
Bifanas e Pregos 
Jogos de Futebol 

via Satélite 

treinamos nos dois dias antecedentes 
a este jogo, corn força, nâo a pensar sô 
no jogo de hoje, mas na época que se 
avizinha. Dentro dos condicio- 
nalismos apontados, penso que foi 
um jogo agradâvel de seguir e houve 
golos bem bonitos... A équipa 
expressou algum futebol, alguma 
ligaçâo mas, portanto, é preciso 
entender o contexto do jogo. A 
oposiçâo também foi a possivel e esta 
primeira amostragem do Maritimo, 
indicia que vamos construir uma 
équipa que dentro de algum tempo 
vai proporcionar alegrias aos 
maritimistas e aos madeirenses. 
-Julga que a équipa estarâ apta para a 
Taça UEFA? 
-Ainda é cedo, nos temos até dia 9 
para preparar... Obviamente, no dia 9 
de Agosto, vamos estar melhores do 
que hoje, até porque o adversârio tem 
outra envergadura, mas vamos fazer 
tudo para podermos apresentar a 
équipa bem e ganhar esta primeira 
eliminatôria, que é o grande 
objectivo, porque a Taça UEFA, ou 
nas competiçôes em que tudo se 

resolve eliminatôria em eliminattôria, 
vamos procurar ir tâo longe quanto 
possivel. Nâo vai ser fâcil, o Sarajevo 
é uma équipa que provém da antiga 
Jugoslavia e, como sabemos, o futebol 
la tem sempre qualidade, mas espero 
que se formos iguais a nos prôprios 
consigamos ultrpassar o obstâculo. 
-E quanto à Liga? 
-A Liga... obviamente, no ano passado 
nâo fomos muito felizes, tivemos 
muitas lesôes, muitos castigos, na 
Taça fomos bem mas na Liga, como 
sabem, o campeonato é reservado 
para très ou quatro, portanto, tudo o 
que for dai para baixo temos que 

procurar um lugar melhor que aquele 
que conquistâmos. 
-Feliz corn a estreia e corn o jogo? 

.-Sim, tudo correu como previamos. 
Uma palavra de agradecimento às 
pessoas que aqui estiveram, pelo seu 
entusiâsmo, pelo seu carinho... Nos 
tentâmos corresponder da melhor 
maneira. 
Jâ se encontra na Madeira hâ algum 
tempo, gosta da Madeira? 
-Gosto! -Retorquiu de imediato, Nelo 
Vingada.- Se nâo gostasse nâo estava 
lâ, acredite! 
Concentrado mas feliz, o Professor 
Nelo Vingada saiu do Lamport 
Stadium, acenando para o püblico 
que o aplaudia. 
E um homem sério, um profissional 
consciente. 

JMC 

MARITIMO 5 - SUPRA 0 
Continuaçào da pagina 32 

a festa nas bancadas aos 
simpatizantes présentés no estâdio. 
Jogo de futebol sem golos, mesmo 
que seja de preparaçâo, nâo é jogo... 
As cerimônias para o ansiado jogo 
Maritimo-Supra, iniciaram-se corn a 
apresentaçâo de ambas as équipas, 
calorosamente saudadas pelo püblico, 
palavras de boas vindas e simpatia 
para corn a comitiva maritimista, de 
Vincent Ursini, Présidente da CPSL; 
de Isac Gambas, Présidente do 
Toronto Supra Soccer Club e do 
Cônsu-Geral de Portugal, Dr. Joâo 
Perestrello. Ramos de flores para o 

Présidente Carlos Pereira e para o 
Director do Departamento de 
Futebol do Maritimo, Jacinto 
Vasconcelos, entregues pela Miss 
Madeira'2001 e pelos représentantes 
do Rancho Folclôrico da Madeira, 
respectivamente. 
O Présidente do Club Sport 
Maritimo, Carlos Pereira, simpâtico e 
feliz, a todos agradeceu, nâo sô em 
nome do Maritimo como também da 
Regiâo Autônoma da Madeira. 
Um dia para lembrar. 

JMC 

Logo que terminou o 
jogo Maritimo-Toronto 

Supra, no Estàdîo 
Lamport, em Toronto, 
demos os pEU*abéns ao 
treinador maritimista. 

Professor Nelo Vingada, 
e registàmos as suas 

primeiras impressôes 
sobre a estreia da équipa 

na pré-temporada a 
decorrer no Ontario. 

-O aspecto mais dificil foi a adaptaçâo 
à carpete, foi extremamente dificil, de 
qualquer modo, à medida que o jogo 
foi avançando -embora tenham 
jogado duas équipas em cada uma 
das partes- houve uma adaptaçâo, nâo 
dentro daquilo que desejâvamos, mas 
dentro do possivel. Também é preciso 
ter em atençâo que chegâmos. 

Jornal 
O 

MUénio 
o seu 

semanârio 

Senhora Eva 
A mâe de todas as Videntes. 
Lê a palma da mào e cartas. 
Ajuda garantida no amor, casamento, 

separaçôes, saüde e doenças. 

Cura através de oraçôes. E uma verdadeira Vidente, 
onde outras falharam. RESULTADOS RAPIDOS. 

tilrirRMrU:fCT-i[rerS^E4D';^l 
138B Wilson Ave, perto da Jane 

O treinador do Maritimo, Nelo Vingada, em amena eavaquetra com o antigo atleta dd çlube £ugénio$ 
d;|tom o medico do maritimo, Dr. Angelo Vieira, na«ede«odbd do Canadian Madeira Club. 

Nelo 
Vingada 
feliz 
coma 
équipa 
que tem 
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Antiga treinadora do FC Porto 
faz doutoramento na China 
Por: 
Antonio Caeiro, da Agência Lusa 

A antiga treinadora de 
ginastica desportiva do 

FC Porto Paula 
Ferreira concluiu este 
Vèrâo quatro anos de 

investigaçâo na 
Universidade de 

Educaçâo Fisica de 
Pequim, tornando~se a 
primeira portuguesa a 

fazerum 
doutoramento na 

China. 

Paula Ferreira diz ter recebido o 
diploma com "a mesma alegria corn 
que um atleta ganha uma medalha de 
ouro", mas a nova "doutorada em 
Ciências do Desporto" tem aindà um 
"grande sonho" por realizar. 

"O que eu mais gosto é, mesmo, 
treinar crianças e gostaria, um dia, de 
fundar o meu prôprio clube de 
ginastica. E o meu sonho", disse Paula 
Ferreira à Agência Lusa. 

Por ora, tenciona permanecer na 
China, "para aprofundar algumas 
areas de investigaçâo", 
nomeadamente sobre técnica de 
treinos, mas "o sonho mantém-se na 
prateleira e nâo morreu", garante 
Paula Ferreira. 

Durante os seis anos em que 
treinou a équipa de ginastica 
desportiva do FC Porto, até 1991, 
duas das suas pupilas foram campeâs 
nacionais e algumas outras 
alcançaram titulos regionais. 

O FC Porto, entretanto, desistiu 
da ginastica desportiva e o "sonho" da 
treinadora foi interrompido. 

Paula Ferreira, 34 anos, formada 
na Faculdade de Ciências do 
Desporto e Educaçâo Fisica do Porto, 
praticou ginastica desportiva dos seis 
aos 21 anos e, além de treinadora, foi 
professora do ensino secundârio. 

"Em Portugal nâo hâ sequer o 
estatuto de treinadora de ginastica e o 

que se ganha como treinadora nâo 
chega para viver", diz Paula Ferreira. 

Em 1997, Paula Ferreira veio para 
Pequim, corn uma boisa do Instituto 
Camôes, e reatou o contacto corn dois 
professores Chineses que conhecera 
no Porto, um dos quais é conselheiro 
técnico da selecçào de ginastica da 
China. 

A preparaçâo para o exame de 
admissâo ao doutoramento - todo em 
chinés, uma lingua que nâo conhecia 
- "foi a coisa mais diflcil" que fez na 
sua carreira, obrigando-a a estudar 
diariamente desde manhâ cedo até à 
meia-noite. 

Mas, quatro anos depois, Paula 
Ferreira nâo tem düvidas: "Valeu a 
pena". 

Durante os sens estudos, Paula 
Ferreira assistiu à "rigorosa 
preparaçâo" dos ginastas Chineses, 
nomeadamente as crianças, que 
treinam duas vezes por dia, duas ou 
très horas em cada sessâo. 

A China é hoje uma das maiores 
potências mundiais da ginastica, ao 
lado da Russia, e os seus atletas - 
masculinos e femininos - obtiveram 

varias medalhas de ouro nos Jogos 
Olimpicos de Sidney2000. 

"O que mais me impressionou foi 
a’disciplina. Hâ um grande respeito 
pela hierarquia e todos obedecem ao 
professor", contou. 

Paula Ferreira constatou, 
também, que "a cultura do corpo esta 
muito implantada na China, em todas 
as geraçôes". 

"Hâ um grande incentivo à 
prâtica do desporto e, corn a 
realizaçâo dos Jogos Olimpicos em 
Pequim (em 2008), esse incentivo 
aumentarâ ainda mais", acrescentou. 

Comparando corn a realidade 
portuguesa, Paula Ferreira realça que 
"em Portugal também hâ grandes 
professores de ginâstica". 

"A grande diferença estâ no treino 
e no sistema de ensino. Em Portugal, 
a partir dos 12 anos, as crianças nâo 
tem tempo para treinar, enquanto na 
China é a escola que se adapta às 
necessidades do treino", diz Paula 
Ferreira. 

Criar uma escola dessas, em 
Portugal, é o "sonho" de Paula 
Ferreira. 

1785 8t. Clair Ave., West, Toronto ft 

Grandes 
SALDOS de Verâo 

em West York Chev-Olds 
C HEV-OLDS 

Aproveite as vantagens da campanha GM e faça um 
excelente negôcio ao comprar o carro, pick-up ou 

camiâo que procura, corn financiamento desde 0.9% 
e a GM paga a primeira prestaçâo até $500.00 

Grande liquidaçâo dos modèles de 
2001 para dar lugar aos novos 
vei'culos. 

Serviço de assistência técnica e 
reparaçôes em todas as marcas Marcus Viniciüs 

Cont;act;e: 
Victor Maciel, Marcos Viniciüs 

e Herlander Cunha em 
WEST YORK Chev-Olds, 

*17S5 St. Clair Ave., West. 
Web: www.westyarkchev.com 

^ E-mail: service@westyorkchev.com 
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listas.. 
naturals 
da Madeira! 
O futebol prqfissional nâo olha a 
nacionalidades. Sô vitôrias e cifrôes. Em 
todos os paises em que o futebol é Rei, as 
équipas sào formadas corn "elementos 
feitos à medida" para as desejadas vitôrias e 
lucros e, os da regiâo ou pais, ficam à 
margem se necessârio for. Para a época que 
se avizinha, o plantel do Club Sport 
Maritimo (Maritimo SAD-Madeirâ) tem, 
entre os seus 25 profissionais, 7 naturals da 
Madeira. Sâo os SETE MAGNIFICOS que 
aqui salientamos corn muito agrado: 
Eusébio, Luis Olim, Bruno Fernandes, 
Zeca, Joel Santos, Bringuel e Bruno Freitas- 
guarda-redes. 
A estes 7 magnificos desejamos os maiores 
êxitos! 

Os "putos" emiogo 
o Portugal 2004 Soccer Club, dedica- 
se corn entusiâsmo às camadas mais 
jovens que gostam de futebol. 
O trio de treinadores Tiago, Zeca e 
Adelino,: apresentaram nô Estâdio 
Lamport, em Toronto, antes db jogo 
MARÎTIMO-SÜPRA, duas équipas 
de jovens futebolistas, da zona etària 
Sub-10 e sub-11 anos, que cumpriram 
cabalmente a missâo de dar aso ao 
seu gosto de preencher as horas 
vagas... com o futebol! 
Deram espectâculo? Claro que nâo, 
nem era isso que esperàvamos. O 
importante foi pôr os raiûdos a Jogar, 
a sonhar com ôutros voos, a envergar 

um dîa uma camisola diferente, a do 
Maritimo-quem sabe?-, do Supra ou 
da selecçâo do Canada- Quando os 
"putos" spnham, tudo avança... menos 
osadultosqueseacomodamî 
Os Sub^lO empataram com os sub-11, 
por 1-1, golos de Jordan Carreira e 
Jessie, respectivamente. Mostraram 
que, mesmo entre "putos", os 
"homens nâo se medem aos palmos"! 
Na imagem, apôs o jogo, à saida do 
estâdio, cansados mas corn a missâo 
cumprida e.„ comprida! 
Parabéns aos que continuam a 
enraizar a paixào pelo futebol aos 
mais pequenos. 

ANDRL até jâ gosta da espetada à madeirense! 
o ex-benfiquista que soube escolher o "espetadas à madeirense" no Madeira trabalhar a carne no gigantesco Logicamente, saboreou, gostou e 
lugar certo para total adaptaçâo ao Park, nesta visita de pré-temporada grilhador e, sô depois, como bom ficou cliente. E marcou o seu golito à 
futebol português, ANDRE, ficou do Maritimo ao Ontario. Sorriu, ponta-de-lança, atacou ele prôprio a saùde da rapaziada do Madeira 
levemente "desconfiado" corn as deixou os novos companheiros tenra carne que tinha à disposiçâo. Park... 
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Mantorras nâo sera incluido nas negociaçôes entre 
O Benfica e o Barcelona com vista à transferência de 
Simâo Sabrosa. Segundo Joào Malheiro, director de 
comunicaçào dos «encarnados», o avançado 
angolano «é um activo muito importante» para o 
clube. 
Sobre o alegado interesse do AEK de Atenas, clube 
treinado pelo português Fernando Santos, no médio 
Calado e no avançado Joâo Tomâs, Joào Malheiro 
afirmou apenas que é mais fâcil o plantel do Benfica 
crescer do que diminuir. 

As voltas que a vida dâ! 

O simpâtico massagista do Maritimo, 
Arnaldo Gonçalves, era um homem 
feliz por varies motivos. Entre outros, 
recordou com muitos amigos a sua 
anterior estadia entre nos, como 
jogador do First Portuguese e do 
Nacional da Madeira, locais. Foi um 
reavivar de memôrias adormecidas. 

no Madeira Park, quando Arnaldo se 
encontrou corn Décio Gonçalves, 
présidente do Nacional, e do seu 
irmâo Gabriel Gonçalves, capitâo da 
équipa do Nacional de Toronto. 
Claro, a espetada saborosa ao ar livrç 
também contribuiu -e de que 
maneira!- para lembrar os bons 
velhos tempos. Tudo ajudou a 
"massajar" o ego... 

José Rodrigues, 
proprietârio do Peppr's 
Café, em Toronto, realizou 
o seu 7o. Anual Torneio de 
Golfe'2001, cujo vencedor 
absolute foi o jogador José 
Nunes Pacheco, que 
venceu corn 72 pancadas e, 
o prémio para o mais 
honesto golfista em jogo, 
coube a Daniel Mouro, que 
terminou a "maratona" 
com 127 pancadas! Viu-se 
mouro para chegar... 

Em resume, na 
classe 70, o vencedor foi 
José Nunes Pacheco, 72 
pancadas. Na classe 80, 
Paulo Gaspar, com 81. Na 
classe 90, Frank Gaspar, 
corn 84 pancadas e, na 
classe 100, Frank Alvarez, 
corn 99 pancadas. 

Vencedores do 
prémio "Closest to the 
Pin", os jogadores Manuel 
Marques e Frank Alvarez. 
O prémio "Fongest Drive" 
foi para Fernando 
Pinheiro. 
E, o mais honesto, como Ja 
mencionamos, Daniel 
Mouro. 

Parabéns ao José 
Rodrigues e a todos os 
vencedores e vencidos! A 
mesa, bateram-se por 
igual... 

José Ro<irig;ues, ptoprietario 

do Pepper’s Café, entrega o 
troféu a Frank Alvarez, sob o 

testemunbo de Joe Pinto, 

José Nunes Pacheco recebendo 

a taça das mâos de José 
Rodrigues^ tendo ao lado Joe 

Pinto, présidente da FPCBP 
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A équipa do Club Sport Maritimo, 
em estâgio no Ontario, no seu 
primeiro jogo de pré-época, bateu 
corn relativa facilidade a équipa local 
do Toronto SUPRA Soccer Club, mil- 
itante da Canadian Professional 
Soccer League (CPSL), por conclu- 
sivos 5-0. 
O jogo, que foi visto por uma boa e 
entusiastica assistência, e valeu pelo 
seu todo: o empenho dos locais em 
fazer a frente possivel aos profission- 
ais madeirenses, os jogadores do 
Maritimo a quererem mostrar serviço 
ao treinador e, meteorologia e publi- 
co, em sintonia a aquecer o ambiente. 
Em beleza, para matar saudades... 
O Maritimo apresentou duas equipas 

distintas, uma em cada parte, e 
todos os jogadores mostraram 
capacidades para oferecer uma 
época tranquila à equipa repre- 
sentativa da Madeira na la. 
Liga portuguesa. 
Na equipa madeirense, sem 
grandes rasgos, deram "nas vis- 
tas" Michell, Alan, Tabio, 
André, Bringuel, Dinda e Luis 
Olim, sem que os restantes 
tenha decepcionado. Pareceu- 
nos que Gaùcho e Quim nâo 
"se dâo bem" juntos, ou ainda 
nâo estâo "feitos um ao outro" 
na dianteira maritimista... É -se 
chegar a ser!-, um problema 
para o Prof Nelo Vingada. 

Os golos foram acontecendo ao longo 
do prélio, por intermédio de Alan 
Silva, André, Dinda, Quim e Gaùcho, 
este ultimo de penaltie. 
No Toronto Supra, gostâmos do defe- 
sa Leonardo Simon, e dos médios 
Paivand Mossaiat e Paulo Waldez. 
Sob os incitamentos constantes dos 
apaixonados adeptos do Maritimo, 
que enchiam quase por compléta a 
bancada central do Alan Lamport 
Stadium, com palmas, bumbos e cor- 
netas, e muitas e coloridas bandeiras 
de Portugal, Canada, Madeira e 
Maritimo, os jogadores em campo 
deram tudo o que lhes era possivel 
dar, nas circunstâncias. Um Supra jâ 
corn mais preparaçâo fisica e entrosa- 
mento mas sem capacidades técnicas 
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e tâcticas ao nivel do adversârio e, um 
Maritimo, ainda sem o ritmo ideal e 
sem o entendimento natural entre 
sectores e, também, entre os 
jogadores, grande parte, jogando pela 
primeira vez entre si, à parte as ensa- 
iadas peladinhas. Mesmo assim, deu 
para ver que os 25 jogadores ao dis- 
por da equipa técnica, sâo de quali- 
dade, nâo sô os veteranos como os 
mais jovens. Como o resultado era o 
menos importante -embora sirva sem- 
pre de estimulo a quem ganha-, os 5 
golos marcados têm a importância 
que lhes quisermos dar mas, claro!, 
deram o "sal e a pimenta" ao jogo e 
razâo para 

Os capitâes Jorge Soares e Léo Simon com as respecttvas ( 

conquistadas no jogo de Domingo no Lamport Stadium 

Orgulhoso de ser 
Portugues. 

Apresentamos o Bob Raposo. 
0 Bob trabalha e diverte-se na 

comunidade Portuguesa. 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes espe- 

cias, contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa 

(416)248-0751 


