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Morreu 0 escritor brasileiro 
Jorge Amado 

vftima de paragem cardiaca 
O baiano Jorge Amado, considerado o maior escritor brasileiro, 
morreu na noite de segunda-feira em Salvador vi'tima de uma par- 
agem cardiaca. O escritor de 88 anos sentiu-se mal na tarde 
de segunda-feira e foi internado num hospital, onde faleceu. u> 
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SENHOR DA PEDRA 
Uma devoçâo sempre presente 
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As tradicionais festas em 
Honra do Senhor da 
Pedra, na Igreja de Santa 
Inès, em Toronto, contin- 
uam a atrair multidoes, 
portugueses que se deslo- 
cam de Portugal, Estados 
Unidos da América e de 
todos os cantinhos do 
Canada. 
A Igreja de Santa Inès 
e o Beilwoods Park, pelo 
Senhor da Pedra, servem 
à perfeiçào de "salâo de 
visitas" às nossas gentes. 
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0 EURO esta à porta! 
Em 1 de Janeiro de 2002, em 12 paises dos 15 
que fazem parte da Uniao Europeia -Portugal, 
Espanha, França, Luxemburgo, Alemanha, 
Irlanda, Italia, Holanda, Bélgica, Finlândia, 
Austria e Grécia-, começa a 100 por cento a 
utilizaçâo da moeda ünica, o EURO! 
O EURO, numa taxa de conversâo 
definitivamente fixada, tern uma equivalência 
em relaçâo ao escudo de: 1 EURO = 200,482 
escudos. 
Exemplos: 
Um bilhete de cinema custa 850$00, portante, 
équivale a 4,239 Euros (850$00 / 200,482 = 
4,239). 
Um par de sapatos custa 49,99 Euros, assim, 
équivale a 10.022$00 (49,99 x 
200,482=10.022,095). 
Os residentes no estrangeiro que tenham 
poupanças em escudos no Banco, em Portugal, 
nada têm a fazer porque as suas contas serâo 
automaticamente convertidas em EUROS na 
passagem para o ano 2002. Se tiverem notas 
terâo de trocâ-las nas instituiçôes bancârias a 

partir de 1 de Janeiro do proximo ano. 
A conversâo é gratuita. 
Até 31 de Dezembro de 2001 podem usar os 
cheques em escudos mas, no inicio do ano 2002, 
perdem validade. Os cheques terâo de ser 
emitidos em EUROS. 
A conversâo dos escudos para EUROS nâo os 
farâ ganhar ou perder. O valor serâ o mesmo, 
apenas muda de denominaçâo. 
Perguntarâo alguns: Nâo serâ mais seguro 
manter o dinheiro num banco estrangeiro fora 
de Portugal? 
Nâo. Na zona EURO a segurança dos depôsitos 
e dos investimentos financeiros é garantida por 
autoridades centrais europeias, em igualdade de 
circuntâneias qualquer que seja o pais ou a 
nacionalidade do cidadâo. 
Se tem quaisquer düvidas entre em contacte 
corn a Comissâo Nacional do Euro, pelos 
telefones: 21 882 40 00/01/02/03, ou pelos Faxes: 
21 882 40 10/15, ou pelo E-mail: cn.euro@ 
mail.telepac.pt, ou ainda pela Website: 
wrvw.infoeuro.pt 
Pronto, o EURO esta à porta. Ponha-se em dia. 

nâo perça tempo. Informe-se no seu banco e 
EUROpise as suas contas! 

JMC 

Tu CO Tu com os leitores 

Olâ, bons amigos! 

O calor aperta, a humidade faz das suas, 
e nos aguentamos e... cara alegre! 
É melhor assim do que corn neve e frio, 
nâo acham? 
As testas multiplicam-se por ai, ao ar livre. 
Que bom! 
Mesmo sem testa, s6 o estar na rua, ao 
Sol, à sombra de uma àrvore, na piscina 
ou nos Lagos, relaxadamente, é uma 
dâdiva do céu. 

Mesmo assim, vamos 
iniciar a ronda pelo 
nosso movimento 
social, convidando-os 
a visitarem domingo, 
dia 12, a exposiçâo de 
SELOS, MOEDAS e 
NOTAS, na sede- 
social do Sporting 
Clube Português de 
Toronto. Conheça a 
histôria por 
intermédio de selos, 
moedas e notas. Nesta 
exposiçâo podem 
também comprar os 
artigos expostos e 
afins. Info: 
416 891-9010. 

Em Hamilton, na Parôquia de Santa Maria, 
decorre este fim-de-semana, as grandiosas festas em 
Honra de Nossa Senhora dos Anjos. A Procissâo 
serâ Domingo, dia 12, às 15h00. 
Nâo percam os festejos religiosos e, em paralelo, o 
arraial, arremataçôes e sorteios. 

Estâ a chegar o "5o. Torneio Anual de Golfe da 
Casa da Madeira Community Centre-CMC". Serâ 
no Sâbado, dia 8 de Setembro. Como 
habitualmente, o Torneio'2001 serâ no Lyndhurst 
Park, ao lado do Madeira Park, na Hwy 48 e 
Baldwin, Ontario. O Torneio de Golfe, de 18 

buracos, inicia-se às 09h00. 
As inscriçôes poderào ser feitas jâ, 
contactando o CMCC: 416 533-2401, ou o 
José Eduardo da Silva: 416 977-7442. 
Depois do "5o. Torneio de Golfe", terâ 
lugar no Madeira Park uma saborosa e 
tradicional "Espetada à Madeirense". 
Para os jogadores que nâo possuam os 
artigos prôprios para jogar, podem alugâ- 
los no dia, no Lyndhurst Park. 
Muitos e valiosos prémios. 

O Comité Organizador do "International 
Business Forum and Wine Tasting Tour", 
formado por Joe Pinto, Tibério Branco, 
Manuel da Costa, Charles Sousa, Joâo 
Santos, José Duarte e Fernando Costa, 
membros da FPCBP e do Body & Soul of 
Portugal Wine Club, informa os sôcios. 

amigos e comunidade em gérai, que o FORUM terâ 
lugar em Portugal, entre 11 e 21 de Outubro de 
2001. 

Vào desfrutar viagens de norte a sul de Portugal, 
visitas de estudo, provas de vinhos, torneios de 
Golfe e encontros de négocies. 
Os membros da FPCBP e do Clube pagarâo $1.455. 
dôlares, e os nâo sôcios, $1.555. dôlares. No preço 
estâo incluidas viagens, hoteis, pequeno almoço e a 
maioria das refeiçôes e autocarro para as 
deslocaçôes. As estadias em hotel serâo nas cidades 
do Porto, Coimbra, Évora e Lisboa. 
Mais informaçôes e marcaçôes, contactando a 
FPCBP: 416 537-8874, ou o Body & Soul: 416 534- 
7515. 
Os Torneios de Golfe terâo lugar em Ponte de Lima 
(Minho) e Penha Longa (Lisboa). 
As Provas de Vinhos serâo nas Caves das Regiôes 
do Douro (incluindo viagem fluvial no Rio Douro), 
Dâo e Alentejo. 
O espaço é limitado. Inscrevam-se jâ! 

Ah, e nâo esqueçam o PORTUGUESE DAY, no 
Paramount Canada's Wonderland, Domingo, dia 
26 de Agosto! 
Esta nossa festa é... VOSSA! Poupem 50%, 
comprando o bilhete de entrada, antecipadamente, 
nas lojas portuguesas habituais. 

Que tal, aceitam os desafios? 
Espero que sim. 

Até à prôxima ediçâo. 
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Homem esfaaueou até à morte 
a irma e o cunhado 
Dm homem matou, na 
terça-feira, à facada a irmâ e o 
cunhado, na residência onde 
corn eles vivia, na Rua da 
Alheira, em Pedroso, Gaia. 
Très filhos do casai 
encontravam-se em casa, 
tendo o mais velho, de 14 
anos. Manuel, presenciado o 
crime e posto a salvo os 
irmâos, de 4 e 3 anos, 
o Nuno e a Catarina. 

o duplo homicîdio ocorreu cerca das 
13h30 e ainda nào foram apuradas 
em rigor as causas para o acto 
criminoso, existindo apenas 
antecedentes de violentas discussôes 
familiares e atitudes do assassino 
confesso, Joaquim Carvalho, de 42 
anos, que os vizinhos têm dificuldade 
em compreender, como a de hâ uma 
semana ter esfaqueado até à morte 
très câes por se queixar do barulho 
que faziam. 
O corpo de Rosalina dos Santos 
Carvalho, de 45 anos, foi encontrada 
no quarto, enquanto o do marido, 
José Fernando Leite de Abreu, de 42 
anos, estava na sala, sobre um sofa. 
"Estava a estender roupa quando 
ouvi uma grande gritaria e depois 
um siléncio. Logo a seguir o filho 
mais velho do casai saiu de casa a 
chorar, trazendo os irmâos, e 
pedindo para chamar a Guarda, 
dizendo que o tio tinha dado umas 
facadas na inâe", contou Armanda 

Marques, vizinha. "Depois apareceu 
o Joaquim, corn as calças 
ensanguentadas e um grande 
facalhâo na mâo, que pousou à 
entrada da porta, antes de se ir 
embora", acrescentou. Armanda 
Marques e uma Outra vizinha foram 
inspeccionar a casa e depararam corn 
o macabro cenârio de José Fernando, 
no sofa. "Parecia que estava sentado 
normalmente, mas tinha a barriga 
cheia de sangue. De repente, o 
Joaquim regressou de novo e 
ameaçou-nos que nos matava 
também e nos fugimos", conta a 
vizinha. Um pouco mais tarde 
chegaram os agentes da GNR dos 
Carvalhos que detiveram o 
homicida. 

IMem as câes escaparam 

Joaquim Carvalho é pintor da 
construçào civil, embora nâo tivesse 
emprego regular. A irmâ era 
doméstica e o cunhado trahalhava 
também na construçào civil, como 
trolha. Separado da mulher hâ cerca 
de seis meses, foi viver para casa da 
irmâ e, segundo os vizinhos, eram 
frequentes as discussôes. Afirmam 
mesmo que terâ tentado violai uma 
filha déficiente, de 4 anos, e 
recordam a atitude de malvadez que 
teve hâ uma semana, quando matou 
très câes à facada, por, supostamente, 
o incomodarem corn o barulho. Foi 
também com uma faca, de 25 
centimetres de lâmina, que acabou 
corn a vida da irmâ e do cunhado. 

Manuel Oliveira e Rosa Carvalho, 
irmâos de cada uma das vitimas, nào têm 

explicaçào para o sucedido 

Anteriormente, Joaquim Carvalho jâ 
tinha tido desavenças corn um outre 
irmâo do cunhado, conforme este 
confirm ou: "Jâ tinha tentado meter- 
se comigo mas nâo lhe dei cavaco e 
agora fez o que fez ao meu irmâo e à 
irmâ dele. Ela, que o acblheu quando 
saiu de casa...", desabafa Manuel 
Oliveira. A seu lado, a mulher, Rosa 
Carvalho, irmâ do homicida e da 
vitima Rosalina, estava ainda em 
estado de choque, embora 
confirmasse o mau temperamento do 
irmâo. Além dos très filhos que se 
encontravam em casa, o casai 
assassinado tem um quarto filho, o 
Ricardo, de 17 anos, que sô ao fim da 
tarde, depois de sair do trabalho na 
construçào civil, soube pela 
vizinhança o que sucedera. Os 
corpos das vitimas foram 
transportadas pelo "iNEM para o 
Institute de Medicina Legal do 
Porto, enquanto Joaquim Carvalho 
ficou detido no quartel do 
Destacamento de Gaia da GNR, em 
Lever, sendo depois présente ao juiz 
de instruçâo. 

UNHAIS DA SERRA; 
Um gigantesco iiicêndio 

deflagrou na regiâo da serra 
da estrela e a situaçâo pode 
,considerar-se preocupante. 

/ Varias corporaçôes de 
' bombeiros de todo o interior 

ceitlro e do norte alentejano 
estâo no combate p 

incêndio 

Europa pôe 
limites nos 
teleméveis 
Para aumentar a segurança dos telemôveis, a 
Uniâo Europeia estabeleceu pela primeira vez 
um limite obrigatôrio das radiaçôes 
electromagnéticas emitidas por aqueles 
aparelhos. Os telemôveis que forem 
colocados à venda terâo de respeitar, a partir 
de agora, os limites definidos para que, 
segundo explica Bruxelas num comunicado, 
"os utilizadores nâo fiquem expostos a 
elevadas radiaçôes". 
Até agora, os vârios fabricantes procediam a 
uma autoregulâçào corn base em 
recomendaçôes sobre os limites de emissâo 
de radiaçôes definidas pelo Conselho de 
Ministres das Telecomunicaçôes emjulho de 
1999, mas nâo existia qualquer obrigaçâo. 
Bruxelas deixa claro que as regras "pâssam a 
ter de ser cumpridas por todos os 
fornecedores". Esta medida de segurança 
résulta também do significative aumento de 
utilizadores deste aparelho nos palses da 
Uniâo Europeia que passou de 21 milhôes em 
1995 para 235 milhôes de utentes em 2000. 

Obras 
"cortam" 
Santa 
Catarina 
A Rua de Santa Catarina, no Porto, 
vai estar em obras a partir do dia 20. 
Aquela que é uma das mais 
movimentadas artérias comerciais da 
cidade serâ alvo de uma empreitada 
da Metro do Porto, para efectuar o 
desvio de redes pluviais das ruas 
Fernandes Tomas e Alexandre Braga. 
Uma empreitada em tempo recorde, 
jâ que a empresa liderada por 
Oliveira Marques pretende conclui-la 
até 30 de Setembro. 

O présidente da Comissâo Executiva 
da Metro do Porto garante que serâo 
feitos todos os esforços para 
"minimizar as perturbaçôes" na 
actividade comercial de Santa 
Catarina. "Serâ feito um trabalho 
intenso, corn uma laboraçâo que 
decorrerâ até à meia-noite, incluindo 
fins-de-semana", diz Oliveira 
Marques, que explica esta obra pela 
impossibilidade de alterar as redes 
pluviais das ruas Fernandes Tomâs e 
Alexandre Braga, cujos edificios têm 
os alicerces em contrafortes. 
O estaleiro do Bolhâo foi entretanto 
suspenso até Setembro, de forma a 
nâo prejudicar ainda mais o 
funcionamento do comércio. 
O mesmo responsâvel diz ainda que a 
Linha de Gondomar poderâ arrancar 
em finais de 2002, corn prazo de 
conclusâo, "exigente mas nâo 
impossivel", para Maio de 2004. Isto, 
caso se concretize, "em meados do 
proximo ano", o arranque dos 
concursos para a construçào da 
Linha, orçada num estudo preliminar 
erri cerca de 25 milhôes de contos 
(125 milhôes de euros). 
Quanto à duplicaçâo da Linha da 
Pôvoa, orçada em dez milhôes de 
contos (50 milhôes de euros) e muito 
reclamada por autarcas e populaçâo, 
o présidente da Comissâo Executiva 
apenas diz que continua "em estudo", 
embora acredite que tal vai acontecer. 
Foi ainda referida a renovaçâo da 
rede do eléctrico, que vai assegurar 
uma total compatibilidade corn a do 
metro, podendo ambos os meios de 
transporte circular na mesma linha. 
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Com os dias quentes que se fizeram sentir, foi uma 
delicia passar horas a fio, em festa, sob a sombra 
fresca das arvore do parque das festas portuguesas, 
em Toronto. 
No Sabado, os festejos iniciaram-se no Bellwoods 
Park, com exibiçôes de folclore, com a presença 

dos Grupo de Bailados e Cantares de Sâo Miguel 
da Igreja de Santa Inès (Toronto), Rancho 
Folclorico "AS ANDORINHAS DO PINHAL", 
vindo do Seixal (Municipio vizinho de Lisboa) e o 
Grupo "A GAIVOTA" da Casa do Povo de Rabo 
de Peixe (Ilha de Sâo Miguel). Très grupos que 
entusiasmaram a assistência, cada um à sua 
maneira, e todos da melhor maneira! 
A Coïnissâo das Festas do Senhor da Pedra'2001, 
com direcçâo de Joào Ramos, coordenaçâo de 
Miguel Correia bem apoiados pelos directores José 
Lima, Posai Domingos e Antonio Arruda, 
ofereceram aos très grupos, um diploma de 
agradecimento pela presença e uma fita para fazer 
parte da bandeira-estandarte dos mesmos. 
O Présidente da Junta de Freguesia de Arrentela - 
Concelho do Seixal-, José Manuel Oliveira, 
agradeceu publicamente o convite que lhe fizeram 
para visitar Toronto e participar nos festejos, tal 
como ao Rancho Folclorico "Andorinhas do 
Pinhal", Rancho que muito honra a zona (inserida 
na area metropolitana de Lisboa, apenas 1.5 Km a 
Sul), uma grande iniciativa cultural nascida no 
Centro de Solidariedade de Pinhal de Frades. 
Depois do folclore, actuaçôes convincentes dos 
artistas locals. Duo Joe & Duarte (Montreal), Steve 
Medeiros e Décio Gonçalves, corn fecho do 
convidado dos EUA, Marc Dennis. Domingo, mais 
calor, maior concentraçâo de pessoas, mais 
devoçâo, dada a Procissâo do Senhor da Pedra, que 
percorreu as ruas circunvizinhas da Igreja de Santa 
Inès, corn grande esplendor e respeito. 

► 

SENHOR DA PEDRA 
uma devoçâo sempre présente 

HüJiâm Vemugm WMeôoh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
Centro Cultural 
Portuguesde 
Mississauga 

PRÙXIMA FESTA 

Dia 8 de Setembro, 
Balle de abertura 
com o conjunto 
Portug^ês Suave. 

INFO: 905-275-6844 

O unico matadouro português 
de suinos no Canada. 
Uma filial de Horacio 
Domingos Wholesale. 

minxes 

Tel: 1416) 762-5503 OU 1-800-935-4441 
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► 
Acompanharam a Procissâo do Senhor 
Santo Cristo, os grupos folclôricos e as 
Filarmônicas convidados, Nova 
Aliança-USA e Senhor Santo Cristo, 
assim como membros governamentais 
e destacadas figuras da comunidade. 
Seguiu-se de novo o arraial no 
Bèllwoods Park, com très grupos 
representativos do folclore dos Açores, 
sul de Portugal Continental e local, 
corn a adiçâo dos artistas locals. Island 
Girls, Tony Rebelo e o convidado Marc 
Dennis. O encerramento teve lugar 
segunda-feira, no terreiro lateral da 
Igreja de Santa Inès, com a presença 
do conjunto "Pai e filhas", Jessica 
Amaro, Island Girls, Tony Rebelo e 
Décio Gonçalves. Por fim, momento 
ansiado, o sorteio do automôvel de 

West York Chev-Olds, com a presença 
do seu représentante Victor Maciel 
que, sob grande tensâo, anundou o 
feliz vencedor, da vizinha Major Street, 
o senhor Joao Pavào. Perdidas as 
esperanças... foi a debandada geral! Até 
algumas cadeiras do salâo ficaram por 
arrumar! 
Intéressante o convivio entre os 
elementos vindos do Seixal e os 
componentes do Grupo de Bailares e 
Cantares de Sâo Miguel, da parôquia 
de Santa Inès. Intercâmbio saudâvel e 
bonito. 
De parabéns o Padre Amadeu Pereira, 
responsâvel da Igreja de Santa Inès - 
extensivos ao Padre Joâo e todos os 
voluntârios-, pela capacidade de 
realizaçâo, comunhâo de sentimentos e 
simpatia. 

Os compadres da Academia 
do Bacalhau em Ottawa 
A convite do Embaixador de 
Portugal, os compadres e comadres 
da Academia do Bacalhau 
deslocaram-se a Ottawa onde, na 
Embaixada de Portugal, tiveram um 
almoço requintado de... Bacalhau! 
As comadres e compadres da 
Academia do Bacalhau de Toronto 
rejubilaram corn a "mâo de mestre" 

José Luiz Gomes, excelentemente 
exposto nos salôes da residência e na 
Embaixada, memôrias vivas da sua 
passagem nos paises onde tem 
representado Portugal. 
Ficou agendada uma nova visita no 
proximo ano. 
Por outro lado, como a Academia do 
Bacalhau de Toronto comemora 3 

da cozinheira, D. Guida, que 
confeccionou um divinal Bacalhau, 
um delicioso caldo verde e um arroz 
doce de sonho. Isto, sem esquecer os 
apaladados vinhos "tintos" e 
"brancos" que acompanharam "a 
bacalhausada" na residência do 
Embaixador. 
Foi também muito apreciado o 
espôlio artistico do Embaixador, Dr. 

anos de existência no dia 3 de 
Novembre, o présidente Rui Gomes 
fez o convite ao Embaixador para 
honrar a festa corn a sua presença. O 
convite foi também endereçado aos 
Conselheiros Carlos Gomes da Silva e 
José Manuel Castro Santiago e ao 
Vice-Consul Waldemar Silva. Juntos, 
o cântico UM GAVIÀÔ DE 
PENACHO sera mais forte! 

% Reverendo 
Tony Silveira 

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

IGREJA; 236 Nairn Ave. 

Domingo 3:00 PM 
Quartü e Sexta 7:3() PM  

^ ®Ewrsfi,eld Rio; g ^ 

teignmouth Ave, ^ ? ;|^ 1 | 
Blccm AvaP % ■■§ 

CAMBRIDGE 
IGREJA: 96 Elgin Street South 

Domingo 6:3ü PM- 

Morrîsdn Ave. 

Prospect 

LONDON 
[GRIÜA: 24.3 GlAREf: RD 
Phone/Fax; (519) «58-3028 
Pastor JoSu Batista D. da Silva 
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Dina Maria ensaiando 
neta Darlene Soares, de 6 

Temos continuidade na 

DINA MARIA 
retomou a camlnhada 
A veterana fadista radicada entre nos, DINA MARIA 
-de seu nome de baptismo Dina de Jesus Lopes Soares- 
voltou aos estudios e gravou urn novo trabalho, 
intitulado "Atirei-te uma Flor", uma flor cujas pétalas sâo 
os fados gravados na melodiosa voz da fadista. 

O saudoso Fernando Farinha em despique fadista corn Dina Maria, no The Boat, em Toronto. 
Todas as outras fotos “falam por si”, um pouco da memôria da veterana fadista. 

DINA MARIA, ainda hoje filiada no 
Sindicato das Artes e Espectâculo, 
retomou a sua caminhada de sempre: 
cantar o fado onde quer que a 
chamem, gravar fados para contribuir 
na divulgaçâo e continuidade dos 
mesmos, junto das camadas mais 
jovens. Em diâlogo aberto na CIRV- 
fm, ficâmos a saber um pouco mais 
da fadista que nasceu e cresceu para o 
fado em Bragança e do que pretende 
fazer no futuro. 

JMC - Antes de falarmos do 
trabalho-homenagem a Amâlia, 
vamos falar um pouco de si... 
Dina Maria - Eu nasci em Bragança, 
na freguesia de Santa Maria. Ainda 
criança, jâ era escolhida na escola 
pela professora para cantar corn os 
meninos que comigo estudavam. Eu 
era escolhida precisamente para fazer 
o solo. A partir dai comecei a tomar 
O gosto pela müsica. 
JMC - Como surgiu a entrada para a 
vida profissional? 

DM - Naquele tempo, o Igrejas 
Caeiro andava à procura de uma 
estrela por todo o pais... 
JMC - Companhias da alegria... 
DM - Exacto. Na minha terra 
éramos 17 concorrentes, todos 
possuidores de boas vozes. E eu la fui, 
mesmo sem xaile, conforme podia, 
cantar o meu fado. O primeiro que 
cantei foi o “Carmensita”, por ser um 
dos preferidos e conhecê-lo tâo bem e 
depois terminei corn “Tudo Isto E 
Fado”. Propuseram-me para seguir 
para Vila Real, mas nâo o fiz porque 
era contra a vontade de meu pai. 
Alias, nem o meu pai, nem a minha 
mâe, nunca quiseram que eu cantasse. 
E engraçado porque na familia 
sempre houve müsicos e cantores. 
JMC - Nesses tempos, os pais 
pensavam que os homens podiam 
cantar, mas nâo as filhas, por ser feio 
ou por qualquer outro motivo... 
DM - Era feio porque uma mulher 
que cantasse fado nâo tinha uma boa 
reputaçâo. 
JMC - Como veio parar ao Canada? 
DM - Antes de vir para o Canadâ jâ 
tinha actuado em vârios paises da 
Europa e sempre contei corn o apoio 
do meu marido. Embora tivessem 
surgido oportunidades em França e 
em Espanha para lâ ficar a trabalhar, 
eu e O meu marido decidimos entrar 
numa nova aventura e foi assim que 
surgiu O nome Canadâ. Estive 
primeiro em Montreal - cheguei em 
1970. Durante um ano cantei no 
Lisboa Antiga, acompanhada pelo 
Frederico Bulhôes, o Fernando 
Rocha, entre outros. Em 1971, vim 
para Toronto. 
JMC - Começou logo a cantar? 
DM - Sim, em varias casas. Comecei 
corn um grande amigo, alias um dos 
fadistas pioneiros aqui, o Constantino 
Duarte Fidalgo. E assim comecei, 
juntamente corn o meu marido, a 
minha vida, como qualquer imigrante 
que desconhece o pais e a lingua. A 
partir dai comecei a ser convidada 
para vârios eventos, para a 

inauguraçâo de vârios clubes e 
restaurantes e depois fiquei durante 
bastante tempo no Octavio's 
Restaurant. 
JMC - Alguma vez se arrependeu de 
ter ficado por câ? 
DM - Nâo. Antes pelo contrârio. 
Estou muito grata âs oportunidades 
que este pais me ofereceu. 
JMC - Quantas gravaçôes fez? 
DM - Fiz quatro gravaçôes de 45 
rotaçôes. Depois- fiz um LP corn 
letras de Madalena Armelim. Depois 
de tanto tempo parada, surgiu agora 
esta oportunidade de gravar um CD 
de homenagem ao meu idolo que foi 
Amâlia. 

JMC - Jâ lançou este trabalho, ou estâ 
para breve o lançamento? 
DM - O trabalho estâ acabado, mas 
ainda nâo foi distribuido. Espero 
fazê-lo dentro de uma semana. 
JMC - Como foi a visita a Portugal? 
DM - Fui muito bem recebida, 
sobretudo na râdio Renascença. Nâo 
podia ter pedido mais. 
JMC - Existe alguma hipôtese de 
regressar um dia a Portugal? 
DM - Por enquanto - devido ao meu 
emprego, uma vez que nâo estou 
reformada - nâo penso regressar. 
Depois logo se verâ. Eu tenho os 
filhos e os netos que também me 
prendem a esta terra. 
JMC - Vai voltar a gravar? 
DM - Se tiver sorte corn este trabalho, 
creio que ainda este ano vou gravar 
novamente. 

Deixâmos Dina Maria seguir o seu 
destino feliz e sonhadora. 
Corn um pouco de sorte, vamos ter 
Dina Maria e a neta Darlene... em 
CD, ainda este ano! 
Felicidades, Dina Maria. 

JMC 
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Pequenas histôrias de grande 
É desde sempre uma figura muito popular entre os 
portugueses de Toronto e arredores. 
E O simpâtico Antonio Cabrai Rebelo, que nasceu 
na Ribeirinha, Ilha de Sâo Miguel, no dia 27 de 
Março de 1945. 
Tony Rebelo, como é conhecido entre nos, fez a 
escola primâria no seu Concelho e iniciou a sua 
vida de trabalho na Agricultura, ajudando a 
familia. Desde tenra idade que começou a gostar de 
müsica e, pelos 13 ou 14 anos, jâ tocava acordeâo. 
Alias, a müsica é "doença" da familia Rebelo. 
Em 28 de Fevereiro de 1964, o Antonio Cabrai 
Rebelo chegou a Toronto, Ontario,. passando a 
residir corn sua irmâ Filoména, jâ imigrante hâ 
alguns anos no Canada. 
Tony Rebelo, como todos os novos émigrantes, 
passou por varies trabalhos e dores de cabeça. Foi 
carpinteiro, ajudante de mesa no Park Plaza Hotel, 
etc, etc... 
Paralelamente corn o seu trabalho diurno, estudava 
à noite e tocava. Na Juventude Operâria Catôlica, 

recordado com saudade. Começaram por "imitar" o 
Conjunto de Maria Albertina mas, corn a onda de 
Rock'd Roll e os The Beatles, mudaram para era do 
ritmo e melodia... Tony Rebelo viu-se "obrigado" a 
aprender a tocar viola baixo e afinar a voz! 
Também entrou o Eduardo Pacheco para o lugar 
do José Aguiar e, apôs o seu falecimento, ingressou 
na banda o Helder Freitas. 
Foram 20 anos de sucesso. A festa de despedida 
teve lugar em Março de 1984, corn os 4 
sobreviventes, Helder Freitas, Eduardo Pimentel, 
Tony Rebelo e José Rebelo. 
No grupo da Juventude Operâria Catôlica, mais ou 
menos 25, o Tony Rebelo conheceu, conviveu e 
apaixonou-se pela bonita Helena Maria Salvador 
Rodrigues, natural da Ribeira Seca, onde nasceu 
em 30 de Outubro de 1948. Casaram em 28 de 
Julho de 1969, na Igreja de Monte Carmelo, numa 
cerimônia presidida pelo Padre Bernardes. Corn 
certa saudade. Tony Rebelo falou desses tempos e 
recordou a amizade entre os jovens da época e que. Uma familia risonha e feliz.Helena e Tony, 

junto dos filhos Melanie e Leonel. 

Bons tempos! Eâmundo Pimentel, José Rebelo, Tony Rebelo, Èàmundo^ 

Pacheco e Manuel Tavares, cheios deJustifîcada boa esperança. 

Helena Maria 
e Tony Rebelo 

no dia do 
matrimônio. 

na Igreja de Santa Maria, em Toronto e, mais tarde, 
na Parôquia de Monte Carmelo, iniciou corn outros 
amigos um conjunto musical, para divertimento do 
grupo de jovens, rapazes e raparigas, daJOC luso- 
canadiana. 
Tony Rebelo (acordeâo e voz), Zé Aguiar (bateria) e 
Manuel Bolhôes (guitarra), assim como duas moças 
madeirenses, formaram um conjunto sem nome, 
era um ponto de interrogaçâo (?), e sô mais tarde, 
corn a entrada do irmâo José Rebelo e do Jacinto 
Almeida, iniciaram o primeiro conjunto de baile 
propriamente dito -Mariano Rego e Antonio 
Amaro, tocavam para bailes, exibiçôes e 
acompanhavam artistas-, denominado "Boa 
Esperança". Um conjunto musical que fez época e é 

na maioria dos casos, a amizade transformou-se em 
amor e os casamentos sucederam-se entre eles... 
Ao casai Helena e Tony Rebelo, nasceram dois 
rebentos: 
Melanie Rodrigues Rebelo, em Toronto, no dia 2 
de Outubro de 1974 e Leonel Rodrigues Rebelo, 
em Mississauga, em 8 de Agosto de 1981. 
Tony Rebelo, apresentou nas festas do Senhor da 
Pedra, em Toronto, no fim-de-semana, 4 e 5 de 
Agosto de 2001, um CD gravado corn cançôes do 
repertôrio do "Boa Esperança", intitulado 
"Relembrar o Passado" que obteve grande 
aceitaçào entre o püblico e na comunidade. O "Boa 
Esperança", nos sens tempos âureos, lançou no 
mercado um 45 corn pouca expressâo e um LP que 

os consagrou junto do grande püblico. Hoje, Tony 
Rebelo, ainda funcionârio de uma companhia de 
peças para camionetas, prossegue a carreira de 
animaçâo corn o seu DJ-Boa Esperança, que iniciou 
um ano apôs o fim do conjunto musical. Tony 
Rebelo tem nesta sua fase de DJ a companhia 
amiga do filho Leonel. E, agora, os convites para 
cantar os seus velhos êxitos nas festas portuguesas. 
Helena e Tony Rebelo, gostam de viajar, sempre 
que possivel. Açores e continente português, 
Canadâ, EUA e Caraibas, têm sido palco de boas 
férias para o feliz casai. 
Que a paixâo e o sonho continuem a viver entre 
ambos. 

JMC 

O sorriso do dever cumprido. 
I Corte do balo na despedida 
i do “Boa Esperança ”, corn 

i Helder Freitas, Edmundo 

* Pimentel, Tovy ejosé Rebelo 
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Nossa Senhora 
dos Anjos 
O nosso amigo e leitor Manuel Gaidola, de 
Hamilton, enviou-nos uns versos simples sobre 
Nossa Senhora dos Anjos, a Senhora da sua 
devoçâo. Vem a propôsito pois, este fim-de-semana, 
terâo lugar na Igreja de Santa Maria as festas em 
Honra de Nossa Senhora dos Anjos, portante, na 
parôquia dos portugueses de Hamilton. 

Nossa Senhora dos Anjos 
Corn Serafins e Arcanjos 
Nos dai a Vossa Graça 
Para tanto moribundo 
Que ainda hâ neste mundo 
Numa perfeita desgraça. 

Senhora és Esplendor 
Altvio da nossa dor 
Falo isto num segundo 
Faz-nos esta vontade 
Acaba com a maldade 
Que anda por este mundo 

No mundo hâ desilusôes 
Em quase todas as naçôes 
Sei que nào Te satisfaz 
Por enquanto se enverra 
No mundo hâ tanta guerra 
Nos tragas amor e paz 

Gostaria de versar mais 
Para dar a entender aos rivais 
Do Vosso amor, Senhora 
Se houver quem me dê resposta 
De alguém que de Vos nào gosta 
Logo 0 meu coraçâo chora 

O nosso obrigado ao amigo e leitor. 
Manuel Gaidola. 

Açores 

CRISE NA PESCA: Conserveiras exigem medidas 
O sector das pescas esta em crise. 
Por se viverem dias de crise neste 
importante sector econômico 
regional, responsâveis pelas 
indüstrias de conservas dos 
Açores exigiram ao Governo 
Regional acçôes concretas que 
minimizem a situaçâo. Em 
representaçào da Associaçâo de 
Indüstrias de Conservas de Peixe 
dos Açores, José Leovigildo 
Azevedo, apresentou a Ricardo 

Rodrigues, o responsâvel pela 
pasta da Agricultura e Pescas, 
uma série de propostas que 
visam, exactamente, a resoluçâo 
dos problemas da classe 
piscatôria. Em declaraçôes, apôs 
O terminus da reuniâo, José 
Eeovigildo Azevedo nào referiu 
que propostas teriam sido 
apresentadas ao governante, 
tanto mais que Ricardo 
Rodrigues pediu algum tempo 

para analisar as mesmas. No 
entanto, o responsâvel adiantou a 
necessidade de ser feito um 
estudo cientifico que possa 
concluir quai ou quais as causas 
que têm levado a um numéro 
menor de atum nos mares das 
ilhas. Conforme se sabe a falta de 
atum tem obrigado a que as 
conserveiras regionais importem 
matéria-prima do exterior, o que 
nào tem resolvido o problema. 

Angra acolhe 180 jovens para iogos municipals 
Um total 180 jovens atletas, que 
representam quinze freguesias de 
Angra do Heroismo vào participar 
nos IV Jogos Municipals, que têm 
inicio jâ este sâbado na ilha 
Terceira. As provas deste ano 
envolverâo a prâtica de futebol, 
pericia, tracçâo, resistência e ainda 
provas aquâticas. A IV ediçâo dos 

Jogos Municipals nào decorrerâo 
todas no mesmo dia, estando 
estimadas quatro datas especificas 
para cada uma das provas, que 
decorrerâo nos dias 11 de Agosto, 
no estâdio Municipal de Angra do 
heroismo, a 18 de Agosto na zona 
balnear da Silveira, no dia 25 no 
Tentadero dos Serviços Florestais 

e a 1 de Setembro no areal da Baia 
de Angra do Heroismo. A 
intençào camarâria para corn a 
realizaçâo destes jogos é, segundo 
Sérgio Âvila, criar uma maior 
aproximaçào entre os cidadâos e, 
ao mesmo tempo uma maior 
convivência entre as respectivas 
freguesias. 

lixo na Lagoa node vir a ser responsabilidade de privados 
A recolha de lixo no concelho da 
Lagoa, actualmente uma funçâo 
assegurada pelos serviços 
camarârios, poderâ a vir a ser 
uma responsabilidade de 
empresas pùblicas. A intençào foi 
manifestada por Martins Mota, 
présidente da autarquia lagoense, 
durante uma campanha de 

sensibilizaçâo ambiental 
decorrida na Caloura, que 
admitiu assim a hipôtese de abrir 
a empresas pùblicas a 
possibilidade de passarem a ser 
responsâveis pela recolha do lixo 
produzido no concelho. Martins 
Mota em conjunto corn uma 
équipa da Câmara dirigiram-se à 

Caloura a fim de recolherem lixo 
na zona dando assim um exemplo 
que deve começar por vir de cima. 
A iniciativa da Câmara Municipal 
é para continuar todos os meses, e 
que deverâ mais tarde tentar 
encontrar eco na populaçào e 
"obrigando-os" a envolverem-se 
nesta tarefa. 

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, RADIO FM/AM 
CASSETE. ALARME, 4 AIR BAGS, 
BANCOS AQUECIDOS, 2 ANOS DE 
MANUTENÇÀO E ASSISTÊNCIA 
NA ESTRADA. 

Compra em lease 36 pagamentos 20.(XX)Km por ano, taxas de transporte, preparaçào, 
ar condicionado. gasolina e administraçào. sào pagas no acto de entrega, 

PARA MAIS INFORMAÇÔES CONTACTE 

FILIPE GOMES Drivers wantedJw^ 

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

Ante-proposta de revisâo da lei 
de finanças regionais entrague 
amanhâ ao Governo Regional 
A Comissào para o estudo da 
problemâtica da revisâo da Lei de 
Finanças das Regiôes Autônomas, 
entregou, em Ponta Delgada, a 
Roberto Amaral, na dupla qualidade 
de Présidente do Governo em 
Exercicio e de Secretârio Regional 
da Presidência para as Finanças e 
Planeamento, a sua ante-proposta de 
revisâo daquela lei. 
O grupo de trabalho, criado em 
Janeiro deste ano pelo executivo 
açoriano, procederâ também à 
entrega do relatôrio circunstanciado 
sobre a aplicaçâo da lei em vigor no 
pais desde 1998. 
Para o Governo Regional dos 
Açores, a Lei de Finanças das 
Regiôes Autônomas, objecto de 
revisâo até ao final deste ano, 
représenta uma das grandes 
reformas estruturais da sustentaçào 
dos regimes autonômicos e a sua 
revisâo em curso perspectiva 
consolidar as finanças pùblicas 
regionais. 
No actual processo de revisâo, o 
executivo de Carlos César pretende, 
entre outros objectivos, corrigir uma 
imperfeiçào detectada na Lei de 
Finanças das Regiôes Autônomas, e 
que consiste na eliminaçào dos 
investimentos, a efectuar ao abrigo 

do PIDDAC, da fôrmula de 
transferências orçamentais. 
Defende, também, a fixaçâo de 
novos limites para as transferências 
de verbas do Fundo de Coesâo para 
as Regiôes a efectuar a partir de 
2001, e a introduçâo de melhorias no 
processo de adaptaçâo do sistema 
fiscal nacional às especificidades dos 
Açores. 
Preconiza, igualmente, a exacta 
determinaçâo das receitas prôprias 
da Regiào, nomeadamente das 
receitas fiscais nela geradas e ainda 
nâo cobradas. 
A obtençâo de volumes de 
transferências do Orçamento do 
Estado que assegurem aos Açores o 
crescimento sustentado das despesas 
de investimento e o equilibrio dos 
seus orçamentos, sem o recurso 
sistemâtico ao endividamento, é 
outra das pretensôes que têm vindo a 
ser apresentadas püblicamente pelo 
Governo Regional. 
A Comissào para o estudo da 
problemâtica da revisâo da Lei de 
Finanças das Regiôes Autônomas é 
presidida pelo Dr. Gualter Furtado e 
inclui os Drs. José Maria Gonçalves 
Matias, Augusto Elavai, José 
Antônio Gomes e Dionisio de Sousa, 
como os seus restantes membros. 
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25 ANOS DE AUTONOMIA POIITIGA DA MADEIRA 
Il - OS AOEimS ECONOMICOS 

HL L 

Em 1974, O destine do Homem 
madeirense é a emigraçâo. A 
agricultura é de miséria, corn excesso 
de populaçào activa, subordinada em 
parte à colonia e aliada a uma cultura 
de mortificaçâo. O tecido empresarial 
é reduzido e frâgil, o poder 
econômico reside principalmente nas 
familias inglesas. 
Num quadro destes, obviamente que 
a situaçâo é politico-socialmente 
explosiva. 
Sô que, no periodo "gonçalvista- 
comunista", a vertigem da "esquerda" 
em querer acelerar a "revoluçâo", 
comete erros de palmatôria, dos 
quais, felizmente, até hoje nâo se 
recompôs. Acresce que, quando falo 
de "esquerda", estou a considerar a 
aeçâo conjunta de comunistas e 
socialistas, realidade na Madeira. 
Na Agricultura, a "esquerda" procura 
lançar a révolta nos campos, mas 
atabalhoadanaente. Nâo tem Quadros 
ai, nem lideres, é gente estranha ao 
meio que aparece a querer controlar o 
processo. Ignora os Valores e a 
Cultura popular, lançando 
mensagens que agridem. Ignora as 
caracteristicas microfundiârias e os 
Direitos dos Trabalhadores às 
benfeitorias, bases de um arreigado 
sentido de propriedade. 
Deixa que o periodo 74 - 76 se traduza 
numa ainda maior degradaçào das 
condiçôes de vida. 
Em contrario, jogam os sociais- 
democratas. 
Fazem uma Reforma Agrâria - a 
ûnica de sucesso em Portugal - 
criando ainda mais proprietârios, 
corn ajudas -de crédito para o efeito, 
mas sem roubar a terra aos grandes 
donos. Criam lideres locals. 
Respeitam Valores e Cultura. Corn o 
Desenvolvimento, reduzem 
substancialmente a mâo-de-obra, 
transferindo-a para os sectores 
secundârio e especialmente o 
terciârio, o que provoca a subida em 
flécha dos salârios agricolas. Insistem 
no conceito agricultor-empresârio, 
como qualquer outra actividade, sô se 
pratica valendo a pena, o que pôe 
termo à "cultura da mortificaçâo". 
Corn as novas infraestruturas de 
Saùde, de Educaçâo e desportivas, de 
saneamento bâsico, de Habitaçâo, de 
acessibilidades internas e sobretudo 
de Energia, fazem uma mudança 
radical nas mentalidades e condiçôes 
de vida, a Revoluçâo Tranquila. 
Nas Pescas, as frotas sâo radicalmente 
transformadas e surgem novos 

apoios, estes sempre fora de qualquer 
conceito "subsidio para nâo 
trabalhar". 
A filosofia dos sociais-democratas e 
dos autonomistas em gérai, quer no 
sector primârio, quer na restante 
economia, bebe no Personalismo da 
Doutrina Social da Igreja Catôlica, 
oposta aos socialismos e ao 
capitalismo liberal. 
É a Pessoa Humana como razào e 
objectivo fundamental da existência 
do Estado, o Trabalho como 
realizaçâo da Pessoa Humana, 
natureza, capital e técnicas estâo ao 
seu serviço. 
No mundo trabalhador da Indüstria, 
comércio e serviços, aqui também, 
neste periodo, a "esquerda" falha. 
Os Sindicatos sâo logo ocupados 
partidariamente para fins de 
agitaçâo, o que, no tempo, acabou por 
identificâ-los redutoramente e lhes 
retirar peso. Recrutam os mais 
barulhentos e oportunistas, pelo que 
perdem a imprescindivel qualidade 
necessâria à respectiva liderança. A 
politica de "terra-queimada" e de 
destruiçâo de empresas, agrava as 
condiçôes de vida dos Trabalhadores. 
A confusâo sindicato-partido 
desprestigia e retira peso ao 
movimento sindical. 
A estas tolices da "esquerda", os 
sociais-democratas respondem corn 
uma politica de Concertaçâo Social 
tripartida (Empresârios- 
Trabalhadores-Governo Regional), 
onde se vai quase sempre 
concretizando um graduai e 
controlado aumento do poder de 
compra, mediante actualizaçôes 
salariais um pouco acima da taxa de 
inflaçâo, o que também permite o 
controlo desta. Estabelecem o novo 
conceito de "Empresa-célula- 
econômica", onde os interesses de 
Trabalhadores e Empresârios, 
naturalmente diferentes, no entanto 
convergem no interesse do sucesso da 
respectiva unidade empresarial. 
A par disto, a defesa dos Direitos dos 
Trabalhadores é rigorosamente 
implementada pelos competentes 
organismes oficiais, pondo-se 
drasticamente termo a abuses e 
boçalidades do antigamente. As 
mesmas leis nacionais para o sector 
laboral sâo aqui rigorosamente 
aplicadas, num clima de total paz 
social ao longo dos vinte e cinco anos, 
contrariando assim as vozes que, no 
restante territôrio nacional, sempre 
corn confutes socials. 

infundadamente a elas se oôem. 
Todas as classes trabalhadoras 
acabam por paralelamente beneficiar 
de todas as medidas lançadas pelo 
regime da Autonomia nos sectores 
sociais, Saüde, Educaçâo, Desporto, 
Habitaçâo, Acessibilidades, 
Saneamento Bâsico, Energia, etc. 
Sobretudo porque a Autonomia 
Politica se traduz numa estratëgia 
especifica de REDESTRIBUIÇAO 
DA RIQUEZA pelos mais 
necessitados. E nâo através da esmola 
de dinheiros para serem gastos em 
consume irreprodutivel. 
A redistribuiçào da riqueza é possivel 
porque a Autonomia Politica se 
traduz também na transferêneia do 
dominio püblico do Estado para a 
Regiâo Autônoma e, sobretudo, na 
titularidade de parte das receitas 
fiscais geradas no nosso territôrio. 
Assim, quando se faz casas para quem 
nâo as tem, estradas para quem delas 
bénéficia, escolas para quem lâ nâo 
podia ir, estabelecimentos de saüde 
para quem nâo lhes tinha acesso, se 
faculta cursos a quem nâo os podia 
tirar, etc, etc, esta é a estratégia 
inteligente para a 
REDISTRIBUIÇÀO DA RIQUEZA 
dos que podem pagar impostos, em 
favor dos mais carecidos. 
É uma estratégia "Keynesiana", para 
desgosto de marxistas e de libérais, a 
quai, apostando fortemente no 
investimento püblico, nâo sô acaba 
por arrastar crescentemente o 
investimento privado, como cria 
emprego nos sectores secundârio e 
terciârio da nossa economia, assim 
travando o flagelo da emigraçâo e 
reduzindo a mâo-e-obra no sector 
primârio. 
Corn a Autonomia, de inicio, a 
Madeira depara-se corn um sector 
empresarial muito frâgil, habituado 
às regras do jogo do "velho regime". 
Estou convencido que, se em vez de 
estratégia de investimento püblico, e 
do conséquente arrasto do 
investimento privado devido ao 
aumento da procura por causa da 
moeda em circulaçào, tivéssemos 
comçado por "subsidios" às empresas, 
tudo tinha ficado mais ou menos na 
mesma. Doente. Nem o sistema 
econômico teria sido expurgado dos 
apêndices tecnicamente falidos. 
A verdade é quê à estratégia dos 
sociais-democratas, tal como os 
trabalhadores, a maioria esmagadora 
dos Empresârios respondeu de uma 
forma NOTÀVEL, constituiram-se 

Por: 
Alberto 

Joào 
Jardim 

novos grupos econômicos, muitos 
ocorreram à Madeira, o aumento do 
poder de compra e da cultura do bem- 
estar familiar cresceram a procura e o 
nümero de estabelecimentos. 
Claro que houve poderosos 
"empresârios" que nunca entenderam 
isto, queriam o mercado sô para si e 
nâo lhes basta o sucesso econômico, 
querem também o controlo do poder 
politico. Paciência... 
Mais duas precisôes. 
Os nossos adversârios politicos, e em 
particular os saudosistas da "Madeira 
Velha", procuram desmerecer o 
sucesso conseguido pelos 
autonomistas, invocando o recurso à 
divida püblica e o beneficio de 
Fundos Èuropeus. 
Quanto ao recurso à divida püblica, 
nâo havia outro caminho inicial, jâ 
que as receitas regionais mal davam 
para as despesas fixas. Tal divida 
aplicou-se no investimento, e nâo em 
borlas e fantasias esmoleres, tal como 
o reconhecem relatôrios de fontes 
insuspeitas. 
Mas reconheça-se o mérito de quem a 
ela soube recorrer, obter e aplicar, e 
que depois soube negociâ-la, apesar 
de a Oposiçâo doméstica sempre a 
atrapalhar e a prejudicar, e corn 
trunfos politicos que ela nâo teria, 
porque se Ihos opunha. 
Quanto aos Fundos Europeus, os 
Governos de "esquerda" também 
deles beneficiaram, pelo que é 
possivel a comparaçào. Mas aqui 
também se deve reconhecer o mérito 
de quem se esfalfou por todo o lado, a 
fim de a Uniào Europeia, no prôprio 
Tratado, reconhecer e acautelar a 
nossa especificidade. 
E o mérito de quem, corn prejuizo 
eleitoral, nâo cedeu às exigêneias 
malucas e incompetentes da 
Oposiçâo, de "borlas, subsidios e 
descidâs de preços", sabendo 
resguardar os momentos financeiros 
necessârios para garantir, corn a 
nossa parte, todo o dinheiro de graça 
da Uniâo Europeia, assegurando 
assim o sucesso da estratégia de 
investimento püblico e do prôprio 
investimento privado, concretizando 
a melhor taxa do Pais no 
aproveitamento dos Fundos 
Europeus. 

PSD defende lares mais peauenos 
e humanos 
Victor Cruz defendeu uma nova 
estratégia para os denominados 
lares de idosos, apostando o 
partido, por isso, numa Carta Social 
que jâ estâ a ser elaborada e que 
deverâ ser apresentada no inicio do 
prôximo ano. Victor Cruz defendeu 
a concepçâô de estruturas de 
pequenas dimensôes e ao mesmo 

tempo mais humanas, num 
encontro que manteve corn 
responsâveis da Santa Casa da 
Misericôrdia de Angra do 
Heroismo. 
O lider do PSD/Açores aproveitou a 
oportunidade para criticar o 
Goyerno Regional frisando que este 
nâo possui uma estratégia para o 
futuro da solidariedade para corn os 
idosos. 

Faleceu ERCILIO MONTEIRO 
Vitima de sübito ataque cardiaco, faleceu no Western Hospital, em 
Toronto, o conhecido e estimado Ercilio Monteiro, Inspector Superior 
dos Canalizadores do Ontario, antigo proprietârio de Monteiro 
Plumbing e ex-agente da Policia Metropolitana de Toronto. 
Ercilio Monteiro deixa viûva D. Leonor Monteiro e dois filhos, Bob e 
David. O corpo do inditoso Ercilio Monteiro vai estar sexta-feira, na 
Casa Funerâria Turner & Porter, na Hurontario e Queensway, em 
Mississauga. O funeral terâ lugar sâbado, corn destino à Igreja de 
Cristo Rei, às ODhOO, para uma missa de corpo présente. 
A administraçào da.CIRV, Festival Português Tv e O Milénio, 
apresentam sentidas condolêneias à familia enlutada. 
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Sabada, dia 'I 'i 

-Noite de fado vadio na Casa do 
Alentejo, com o trio de guitarras de 
Antonio Amaro, Leonardo Medeiros 
e Hernâni Raposo e fadistas 
voluntarios. O jantar sera servido as 
19h30. 
-Comemoraçôes das "Bodas de Prata" 
do Futebol Clube dos Flamengos, no 
Clube Português de Cambridge, com 
o jantar a ter lugar pelas 19h00. 
Havera bade com o conjunto 
Tropical'2000. 
Info; 905 624-0171. Parabéns! 
-Inicio das festas de Nossa Senhora 
dos Anjos, na Igreja de Santa Maria, 
em Hamilton. 
Info: 905 527-4216. 

□omingo, dia *18 
-Continuaçâo das Festas de Nossa 
Senhora dos Anjos, em Hamilton, 
com a procissao as 15h00. 
-Na sede-social do Sporting de 
Toronto, com abertura as 09h00, 
realiza-se mais uma "Exposiçâo de 
Selos, Moedas e Notas". Informaçôes: 
416 891-9010, ou 416 284-8275. 

Domingo, SG de Agosto 
-Grande festa no Paramount 
Canada's Wonderland, o jâ 
consagrado PORTUGUESE DAY, 
realizaçâo da CIRV-fm. 
Adquira antecipadamente os seus 
bilhetes de entrada para poder 
poupar 50 por cento no custo! 
Info: 416 537-1088. 

Atençâo meninas dos 
8 aos 11 anos de idade! 
Sienna Films esta procurando por 
todo o pais uma menina para ser 
a intérprete principal do filme 
"St. MONICA". 
Procuram menina, entre 8 e 11 
anos de idade, de raizes 
portuguesas, para protagonista do 
filme. 
As filmagens decorrerâo nas 
cidade de Toronto e Vancouver, 

nos meses de Setembro e 
Outubro. 
As meninas nào necessitam de 
experiência. 
As audiçôes terâo lugar na St. 
Christopher House, 248 
Ossington Ave., na Dundas e 
Ossington, Sâbado, dia 11 de 
Agosto, entre as llhOO e as 14h30. 
E sô aparecer e... boa sorte! 

[isoa® a DGfâQJŒlGî'aia' 

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: 

[416)534-5520 
CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS FESTAS, 

CONTACTE O CHEFE MANUEL 

DE PAULOS - [416)5344i520 
EM TORONTO! 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo Vi, telefone: 416-534-5520 

Dr. Miguel Mendonça 
Présidente da AlRAM, em Terente 
o Présidente da Assembleia 
Legislativa da Regiào Autônoma da 
Madeira, Dr. Miguel Mendonça, 
desloca-se a Toronto a convite do 
Canadian Madeira Club-Madeira 
House Community Centre, para 
participar nas Festas em Honra de 
Nossa Senhora do Monte, Padroeira 

Senhora do Monte, no Madeira Park. 
Na segunda-feira, visitarâ a Black 
Village Pioneer e almoçarâ num 
restaurante português da cidade. Às 
15h00, visitarâ a CIRV-fm onde sera 
entrevistado. As 20h00, o Dr. Miguel 
Mendonça oferece um jantar de 
convivio a dirigentes de Clubes da 

da Madeira. 
O Dr. José Miguel d'Olival 
Mendonça, chega a Toronto no dia 18 
de Agosto, acompanhado de sua 
mulher, Dra. Isabel Mendonça, do 
Chefe de Gabinete, Dr. Filipe 
Malheiro e mulher, e da Adjunta da 
Assembleia Legislativa, Dra. Sandra 
Nunes. 
No Domingo, dia 19, o Dr. Miguel 
Mendonça assistirâ à Missa e 
participarâ na Procissâo de Nossa 

comunidade madeirense local e 
alguns convidados. 
Terça e quarta-feira, dias reservados 
para compras e passeios. 
O Dr. Miguel Mendonça e comitiva 
regressam a Portugal quinta-feira, dia 
23. 
As nossas boas vindas ao Présidente 
da Assembleia Legislativa da Regiào 
Autônoma da Madeira, Dr. José 
Miguel d'Olival Mendonça e seus 
acompanhantes. 

Pic-nic do OPERÂRIO 
Sports Club 
o popular clube local, Operârio 
Sports Club, realiza no proximo 
domingo, dia 12 de Agosto, o seu 
piquenique anual no Bronte Creek 
Provincial - Section A, corn müsica 
para dançar, vârios divertimentos e. 

naturalmente, muito futebol! 
Os interessados em mais informaçôes 
devem contactar o Norberto Vital, 
pelo telefone: 416 656-7133. 
Corn o OPERÂRIO toca a 
piquenicar! 

pRfli PARA nRânicoi 
£ BflTE-CHflPflS 

25-B Carimboo Ave./Osler TORONTO 
Contactar: 

Tel: (416) 604-1140 OU (416) 604-7000 
0011 
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Très portugueses morrem em acidepte no BrasH 
Um grave acidente de viaçâo numa 
estrada no interior do estado brasileiro 
de Pernambuco, nordeste do pais, 
matou seis pessoas e feriu pelo menos 
16. Très dos mortos e 14 feridos sào 
portugueses que estavam de férias no 
Brasil e iam para a praia de Porto de 
Galinhas, uma das mais visitadas do 
pais nos ùltimos tempos. O acidente 
ocorreu cerca das 11 horas da manhà 
locals (15 horas em Portugal) de 
segunda-feira, no distrito de Camela, 
regiâo de Serinhaém. O autocarro de 
turismo que transportava os turistas 
portugueses, da empresa Transamérica 

Maragogi, e um camiâo chocaram de 
trente corn muita violência, por 
motivos ainda nâo apurados, causando 
a tragédia. Tudo leva a crer, no entanto. 

que O camiâo estaria a realizar uma 
ultrapassagem. A violência do embate 
foi tâo grande que os dois veiculos 
ficaram quase totalmente destruidos. 
O motorista do camiâo, dois homens a 
quem ele tinha dado boleia e dois 
turistas portugueses morreram no 
local, tendo uma outra portuguesa 
morrido ao dar entrada no hospital de 
Serinhaém, para onde as vitimas foram 
inicialmente transportadas. Depois do 
primeiro atendimento neste 
estabelecimento hospitalar, o mais 
proximo do local do acidente, os 
feridos foram depois levados para' a 

capital do estado de Pernambuco, 
Recife, sendo internadas no Hospital 
Português. Dos 14 portugueses que ali 
deram entrada, oito continuavam 
internados, dois deles, Paulo Borges e 
Isabel Cristina Borges no Centro de 
Tratamento Intensive e os demais em 
quartos comuns. Os outres, apôs 
receberem cuidados médicos, jâ 
tinham tido alta. O Consulado 
Português de Recife jâ iniciou o apoio 
aos portugueses feridos, primeira 
prioridade, ao mesmo tempo que 
iniciou os trâmites para o transporte 
das vitimas fatais. 

Fazendeiros brancos 
atacados ne Zimbabwe 
A Policia do Zimbabwe prendeu 
ontem 23 fazendeiros brancos na 
cidade de Chinhoyi, pouco antes de 
uma onda de ataques a brancos, um 
dos quais morreu, levados a cabo 
pelos "veteranos de guerra". 
De acordo corn a delegaçâo local do 
Sindicato dos Agricultores (CPU), 
apoiantes do Partido ZANU-PF (no 
poder) desceram às ruas agredindo 
brancos e fazendo corn que Chinhoyi, 
120 quilômetros a noroeste de 
Harare, "se transformasse numa zona 
perigosa". Ainda segundo a CFU, um 
fazendeiro branco. Ralph Corbett, da 
provincia de Midlands, terâ mesmo 
morrido durante o fim-de-semana 
depois de lhe terem amarrado as 
mâos corn arame e o terem agredido 
violentamente. 
Testemunhas no local confirmaram 
as informaçôes da CFU e 

acrescentaram que "veteranos" 
enfurecidos atacaram carros que 
passavam nas ruas daquela cidade 
rural e que, pelo menos um homem 
terâ sido apunhalado. Para a Policia, 
no entanto, a situaçâo estâ calma em 
Chinhoyi e 23 agricultores brancos 
foram, de facto, presos por agredirem 
"veteranos de guerra" que estavam a 
trabalhar numa fazenda ocupada hâ 
jâ algum tempo. "Nâo é verdade o que 
a CFU diz. A situaçâo em Chinhoyi 
estâ muito calma apôs a prisào dos 
fazendeiros brancos, que atacaram 
alguns trabalhadores de uma 
exploraçâo agricola", afirmou o porta- 
voz da Policia, Wayne Bvudzijena, em 
resposta ao comunicado da CFU que 
dava conta de que os agricultores 
tinham sido presos quando se foram 
queixar às autoridades dos ataques 
perpetrados pelos "veteranos". 

Explosâo em mina Romena 
mata 14 pessoas 
Uma forte explosâo numa mina de 
carvâo do 'Vale Jiu, na Roménia, 
causou a morte a l4 pessoas e deixou 
duàs outras feridas, naquele que foi o 
pior acidente em minas dos ùltimos 
15 anos. 
De acordo corn um comunicado da 
prefeitura de Hunedoara, as vitimas 
mortais tinham idades 
compreendidas entre os 20 e os 43 
anos e trabalhavam numa galeria a 
350 metros de profundidade quando 
se deu explosâo, aparentemente 
provocada por uma fuga de gâs. Esta 
explosâo ocorreu durante a 
madrugada numa das minas de 
carvâo no Vale Jiu, nas proximidades 
da cidade de Vulcan, 400 quilômetros 
a Oeste de Bucareste. 
Apesar de terem confirmado a morte 
de 14 dos 16 mineiros que 
trabalhavam na galeria à hora da 
explosâo, ao fim do dia, as équipas de 
socorro ainda sô tinham conseguido 
retirar 13 corpos da velha mina, que 
emprega perto de 1.500 pessoas. 
Vârios grupos de mineiros 
concentraram-se à entrada da mina. 

recusando-se a descer às galerias até 
saberem ao certo o que terâ 
provocado a explosâo e a 
administraçào da mina decidiu 
mantêda encerrada durante 24 horas 
para apurar as causas do acidente. 
Uma comissào governamental, 
liderada pelo ministro romeno do 
Interior, loan Rus, deslocou-se 
imediatamente a Vulcan. O 
présidente Ion Iliescu ordenou às 
autoridades locais para serem breves 
nas suas investigaçôes, ajudarem as 
familias das vitimas e tomarem 
medidas para evitar a repetiçâo de 
acidentes do género. 

Gato Garfield perdeu a voz 
Lorenzo Music, o homem que deu 
voz ao famoso gato Garfield nos 
desenhos animados que as televisôes 
de todo o mundo tornaram célébré, 
morreu aos 64 anos, vitima de 
cancro. 
Music morreu no sâbado, vitima de 
cancro pulmonar, na sua residência 
de Los Angeles. 
"Ele trabalhou até ao mês js'' 
passado, quando gravou um 
anùncio de Garfield para 
uma fâbrica de automôveis", 
lembrou a viüva, 
Henrietta, que elogiou o 
humor de que o marido 
sempre deu mostras, até 
praticamente à hora da 
morte. 

Music obteve em 1969 um Emmy, o 
mais importante galardâo televisivo, 
pelo guiâo que escreveu para o 
programa televisivo "Smothers 
Brothers Comedy Hour". 
A partir dai, lançou-se na criaçâo de 
vârios programas televisivos e 
trabalhou em vârias outras séries 

televisivas, como "The Bob 
Newhart Show" e "Rhoda", e 
na composiçâo de cançôes 
para comédias e séries. 
Nos ùltimos anos, deu a sua 

voz a diversas personagens 
de banda desenhada 
adoptadas à televisâo, 
incluindo Garfield, o 
preguiçoso e cinico gato 
adorador de lasanhas. 

Este verào 
procure todas as 
mobflias para o 
seu lar em: 
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Homem mata o vizinho à machadada 
Um homem de 53 anos foi morto à 
machadada pelo vizinho, com quern 
horas antes tinha estado a beber uns 
copos no café da aldeia de Asnela, 
Cerva, Ribeira de Pena. 
A vitima, Luis Antonio Carvalho 
Silva, de 53 anos, madeireiro sofreu 
golpes na cabeça, costas e ventre, 
desferidos por Manuel Mario 
Martins, de 38 anos, carpinteiro. 
Familiares e vizinhos, nao conseguem 
encontrar argumentes para explicar o 
crime, ocorrido na madrugada de 
domingo, embora se avance com a 
hipôtese de uma cena de ciùmes. No 
dia do crime, Luis Antonio e Manuel 

Mario tinham estado nos dois cafés 
da aldeia, durante o serao, a beber 
uns copos. Cerca da meia-noite, o 
Luis decidiu ir para casa e pouco 
depois o mesmo fez o amigo. 
Testemunhas afirmam, no entanto, 
que havia alguma tensâo entre 
ambos, atribuindo-a a "uns copos a 
mais". Quando Manuel Mario 
chegou aos portoes da sua moradia, 
encontrou o Luis Antonio e, num 
acesso de ciùmes, terâ imaginado que 
este saia de sua casa depois de visitar 
a jovem corn quem ali vivia 
maritalmente, Luisa Ribeiro. Certo é 
que se gerou uma discussâo que logo 

passou a violência fisica. 
Manuel Mario pegou entâo num 
machado que tinha à entrada da 
porta para partir lenha e corn ele 
agrediu a vitima. "Os gritos ouviam- 
se em toda a aldeia. Era o Luis 
Antonio a ser agredido e a 
companheira do Manuel Mario a 
pedir socorro", contou Joaquim 
Campos, 73 anos, primo direito da 
vitima. 
Isaura Lamelas, 88 anos, vizinha, 
contou que os netos, que estavam a 
ver televisâo, "quando ouviram tante 
barulho pensaram que andava 
alguém a roubar. Quando saimos 

para a rua jâ vinha a caminho de 
minha casa a Luisa, a pedir-me para 
telefonar para os bombeiros, dizendo 
que o Luis Antonio estava à soleira 
da porta, morto ou quase morto", 
disse a octogenâria. 
A GNR de Cerva, esteve no local do 
crime onde recolheu o machado corn 
que foi praticado o crime. Sô no dia 
seguinte, de manhâ, conseguiram 
encontrar o suspeito agressor, no café 
da aldeia, que foi présente ao 
Tribunal de Circule de Vila Pouca de 
Aguiar e recolheu ao estabelecimento 
prisional de Chaves a aguardar 
julgamento prisâo preventiva. 

Interceptados coin “Haxe” para um milhâo de doses 
Uma rede de distribuiçâo de droga 
que abastecia as regiôes de Leiria e 
Santarém foi desmantelada pela 
Policia Judiciâria, que apreendeu 
haxixe suficiente para mais de um 
milhâo de doses individuals de 
haxixe, très carros, telemôveis, 
dinheiro e uma pistola e deteve cinco 
individuos, quatre dos quais estâo em 
prisâo preventiva. 
As investigaçôes do Departamento 
de Investigaçâo Criminal de Leiria 
da Policia Judiciâria prolongaram-se 
por seis meses, période durante o 
quai os investigadores se 
aperceberam dos "contornos da 
distribuiçâo" da droga, que era 
introduzida no Pais a partir de 
Espanha e se destinava a abastecer o 
Norte do distrito de Santarém e o 
litoral do distrito de Leiria. Antes de 
intervir, os investigadores 
aperceberam-se também dos 
"contornos do armazenamento" e do 

"funcionamento e organizaçâo da 
rede", que operava a partir de Lisboa 
e era liderada pelos individuos 
detidos. 
A Policia Judiciâria identificou onze 
individuos, dos quais cinco, corn 
idades dos 31 aos 42 anos, foram 
detidos no dia 30 de Julho, nos 
arredores de Torres Novas e no 
sâbado, proximo de Castro Verde. 
Entre os detidos, dos quais quatro 

estâo em prisâo preventiva e o quinto 
sujeito a apresentaçôes periodicas às 
autoridades policiais, encontra-se 
uma mulher, que se presume seja a 
companheira de um deles. 
A "intervençâo operacional" da 
Policia iniciou-se no dia 30 de Julho, 
corn a realizaçâo de buscas 
domiciliârias nos arredores de Torres 
Novas, durante as quais foram 
apreendidas 650 doses individuals de 
haxixe, ôleo de haxixe e 
instrumentes de manuseamento do 
produto. Nessa operaçâo, que contou 
corn o apoio da GNR de Torres 
Novas, foram detidas duas pessoas 
por suspeita de constituirem um 
"segmente de distribuiçâo". 
A droga apreendida estava enterrada 
num anexo da habitaçâo onde 
residiam os dois detidos e foi 
necessâria a utilizaçâo de câes para a 
sua detecçâo. Cinco dias depois, na 
zona de Castro Verde, foram 

interceptados très outres elementos 
da presumivel rede, residentes em 
Lisboa, quando se deslocavam de 
carro para Norte, transportando um 
milhâo de doses individuals de 
haxixe. Os individuos viajavam 
sozinhos e a droga seguia no porta- 
bagagens de um Nissan Aimera, que 
era 'escoltado' por outras duas 
viaturas, um Honda Civic e um 
Toyota MR2 turbo. Nas duas 
operaçôes, a Policia Judiciâria 
apreendeu 180 quilos de haxixe em 
pacotes corn um 'k' inscrite, 
correspondendo cada pacote a 800 
doses individuals de produto. Para 
além das très viaturas e da droga, a 
Policia Judiciâria apreendeu 600 
contes em escudos e pesetas, seis 
telemôveis, uma mâquina fotogrâfica 
e uma pistola de calibre 6, 35 mm em 
situaçâo ilegal, por nenhum dos 
detidos ter licença de uso e porte de 
arma. 

Présidente da Câmara nrevê cenflite sebre ICI 
O présidente da Câmara de 
Estarreja defende a reprovaçâo do 
traçado do ICI, proposto pela 
«Lusoscut» entre Estarreja e o nô 
de Angeja, que aponta para a 
construçâo daquela via a nascente 
do concelho. 
Uma opçâo que viola o Piano 
Director Municipal. 

Vladimiro Silva quer que o 
Governo chumbe a alternativa da 
«Lusoscut», em detrimento da 
construçâo do ICI a poente da 
linha de ferro, como é apontado na 
soluçâo inicial. Um traçado que, 
apesar de ter sido chumbado por 
questôes ambientais, o autarca que 
retomar. 

A decisâo do Governo vai ser 
anunciada até 15 deste mès. 
Uma decisâo em contrârio poderâ, 
diz o autarca, gerar «um grande 
conflito». Vladimiro deixa antever, 
nessa situaçâo, que poderâo surgir 
conflitos corn antigos ministres, 
como Joâo Cravinho, alguns 
deputados, os municlpios de Aveiro 

e Ovar e o actual secretârio de 
Estado das Obras Püblicas, que 
discordam do traçado da 
«Lusoscut». 
O edil argumenta que o traçado a 
nascente, paralelo à auto-estrada 1, 
é mais «nocivo» para o concelho, 
colidindo corn interesses da 
populaçâo. 

EXPO 2000 
A garagem que lhe oferece 
um serviço completo ao seu automôvel 

Trabalho garantido em todas as reparaçôes 
mecânicas e bate-chapas. 

Confie em EXPO SQOQ 

EXPERIÊNCIA E HONESTmADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

Joe Manuel (416) 533-2439 9401ansdowneAve. 
Raül (4161330-6295 Building #24, Toronto. Ont. 
Pager. 372-2428 

GNR detém cinco 
individuos por furtos 
Très homens e duas mulheres foram 
detidos pela GNR em Pardilhô, 
Estarreja, por alegado envolvimento 
em furtos praticados nos concelhos de 
Estarreja, Murtosa e Ovar. 
As detençôes foram feitas numa 
operaçâo que mobilizou efectivos da 
GNR dos postes de Estarreja, Avança 
e Murtosa, pertencentes ao grupo 
territorial de S. Joâo da Madeira, 
acompanhados por câes-patrulha. 
Além das detençôes, a operaçâo 
policial consistiu na realizaçâo de 
buscas em cinco habitaçôes de 

Pardilhô, a um café naquela localidade 
e a uma casa na Murtosa. 
Os detidos, corn idades entre 19 e 50 
anos, foram capturados em resultado 
de uma investigaçâo realizada ao 
longo de dez meses, sob coordenaçâo 
do nücleo de investigaçâo criminal de 
Ovar. Entre os bens apreendidos ou 
recuperados conta-se maquinaria e 
materials de construçâo civil, 
produtos alimentares e bebidas, 
material de som e video, telemôveis, 
très armas caçadeiras e um revôlver 
de calibre 32. 
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Nossa Senhota do Monte 
no Madeira Park 
Os madeirenses e seus amigos 
comemoram este fim-de-semana no 
Madeira Park, Nossa Senhora do 
Monte, Padroeira da Madeira, com 
uma grandiosa festa em sua honra. 
As festas, numa realizaçâo do 
Canadian Madeira Club-Madeira 
House Community Ceritre, iniciam- 
se Sabado, dia 18, com arraial, 
Procissao das Velas e convivio. No 
Domingo, dia 19, depois do futebol, 
bavera Missa Campai, celebrada 
pelo Padre José L. Rodrigues, 
seguindo-se a Procissao do adeus a 
Nossa Senhora do Monte, com a 
presença do Présidente da 
Assembleia Legislativa da Regiào 
Autônoma da Madeira, Dr. Miguel 
Mendonça. 
Para além das comemoraçôes 
religiosas, terao bazar, milsica para 
dançar, variedades e as tradicionais e 

saborosas espetadas à madeirense, 
carne de vinho e alhos, e muitos 
petiscos à portuguesa, tal como 
bebidas. 
Em 18 e 19 de Agosto, participem 
nas festas em Honra de Nossa 
senhora do Monte, no Madeira Park. 

Ponte D. Amelia 
une dois concelhos 
Os concelhos do Cartaxo e 
Salvaterra de Magos estao mais 
proximos, a partir desta semana, 
devido à abertura ao trânsito 
rodoviârio da centenâria ponte D. 
Amélia. 
Cumpre-se, assim, um sonho antigo 
de autarcas, populaçâo e 
empresârios de ambas as margens 
que, estando, geograficamente muito 
prôximos, separadas apenas pelas 
âguas do Tejo, eram obrigados a 
utilizar as pontes de Santarém ou de 
Vila Franca de Xira, num percurso 
de cerca de 50 quilômetros. 
A inauguraçâo foipresidida pelo 
secretârio de Estado das Obras 
Püblicas, que farâ, depois, uma visita 
à ponte de Benavente, sobre o rio 
Sorraia, também em fase de 
conclusâo. 
A reconversâo desta antiga ponte 
ferroviâria, que liga as povoaçôes de 
Muge, no concelbo de Salvaterra de 
Magos, e Valada do Ribatejo, no 
concelho do Cartaxo, ao trânsito 
rodoviârio, custou ao ICOR cerca de 
700 mil contos. 

As obras, que sofreram um atraso 
considerâvel, consistiram na 
execuçào de uma faixa de rodagem, 
corn 2,6 metros de largura, e de 
passadiços laterals, com 80 
centimetros. Foram, ainda, 
consolidados alguns pilares, corn 
base em ensaios, feitos pelo 
Laboratôrio Nacional de Engenharia 
Civil, que permitiram, ainda, 
concluir que as fundaçôes estavam 
em bom estado. 
Os acessos estiveram a cargo das 
duas autarquias que ponderam agora 
a hipôtese de colocar postes de 
iluminaçâo, uma vez que a ponte 
deverâ ser utilizada por ciclistas e 
peôes, como era feito até aqui. Até ao 
momento, no lado norte, a Câmara 
do Cartaxo jâ investiu 18 mil contos 
enquanto Salvaterra gastou cerca de 
23 mil contos. 
A circulaçào far-se-â de forma 
alternada em cada um dos sentidos 
e, por razôes de segurança, sera 
proibida a veiculos corn mais de très 
metros de altura e 20 toneladas de 
peso. 

Infarmed suspende deis medicamentes 
para celesterol 
O Infarmed suspendeu hoje a 
distribuiçâo de dois medicamentos, o 
"Lipobay" e o "Colstat", indicados 
para o tratamento do colesterol, 
devido ao crescente numéro de casos 
de efeitos secundârios provocados 
sobretudo pela sua associaçâo à 
substância gemfibrozil. 
O Infarmed explicou que os dois 
medicamentos - produzidos, 
respectivamente, pelos laboratôrios 
Bayer e Fournier - contêm 
cerivastatina, uma substância que é 

perigosa apenas quando combinada 
corn outra, o gemfibrozil, existente 
em outros medicamentos para o 
colesterol. 
A decisâo dos laboratôrios surge 
depois de terem surgido casos de 
lesôes musculares em alguns doentes, 
em paises como a Espanha e os 
Estados Unidos. Em Portugal, o 
Infarmed aconselha os utilizadores 
destes fârmacos a consultarem os seus 
médicos para uma. possivel 
substituiçâo da medicaçâo. 

on Boy 

Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 

Grande Especial do Anoü! 
oe da Costa e Addison on Bay oferecem até 

11 de Agosto especiais nunca vistos. 

Garros novos de 2001 corn descontos até 6 
mil dolares e Juros a 0,9% durante 5 anos 
em varios modèles. 

Fazem o 1®. pagamento até $500. dis. nos 
modelos Pontiac Sunfîre, Chev. Cavalier e 
carrinhas Montana. 

E... muUo mais!!! 
832 Bay Street, em Terente 

(a nerte da Cellege St.) 
Telefone: 416-964-3211 



J4  
INTERNACIONAL 

Quinta-feira 9 Agosto, 2001 
O MILéNIO 

Morreu o escritor brasileiro 
Jorge Amado 

Ultima de paragem cardiaca 
fill CONTINUAÇÀO DA 1“ PAGINA 

Com a morte de Jorge Amado, a 
literatura brasileira do século XX perde 
o seu romancista mais popular e de 
maior sucesso, que descrevia como 
ninguém o espirito lirico, tragico, sensual 
e mistico do povo brasileiro. Nascido a 10 

de Agosto de 1912 numa fazenda de 
cacau de Ferradas, no distrito de 
Itabuna, municipio do sul do Estado da 
Baia, Jorge Amado narrou com cores 
vivas e sensuais o nordeste brasileiro e a 
sua negra Baia, e foi «um pioneiro ao 
criar um püblico para a literatura», 
segundo o historiador Nelson Werneck 

OBRAS DE JOPvGE AMADO 

DONA FLOR 
ESEÜS 

DOIS MARIDOS 

FÜBÎJCAÇOES EUROPA-ÂMÊRJ-CA 

DONA FLOR 0 
AND HER TWO HUSBANDS i 
Amoroiardensofovitote 
JORGE AMADO 

§ 

Ervanâria Sâo Miguel 
1489 Dundas St. West, em Toronto 

PRODUTO DA SEMANA 

nii 
m 

Nao sofra 
mais dos rins. 

Se tern pedra 
nos rins use o 

produto 
natural 

diariamente: 

KURAPEDRA 

A cura 
que você 
procura 

Naturaliste 
Leonardo Pacheco 

Problemais de 
saüde, 

familiares e 
espirituais 

ml 

m ml 

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

Marque a aua consult;a 

416-588-9078 

Sodré. Esse apego as raizes e o 
sentimento de pertencer ao povo 
brasileiro talvez explique o sucesso que o 
escritor tinha no exterior, onde os sens 
quase cinquenta livros foram traduzidos 
para 54 idiomas. Para os especialistas, 
Jorge Amado tanto dignificou o povo 
brasileiro como foi «um criador de 
personagens admirâveis e inesqueciveis 
que sâo hoje em dia pilares do 
imaginârio brasileiro». Obrigado a sair 
de Ferradas para fazer os seus estudos 
secundârios em Salvador, capital da 
Baia, Amado começou a interessar-se por 
politica e acabou por se integrar num 
grupo de intelectuais revolucionârios. 
Passou a colaborar corn jornais e revistas 
de esquerda, que expressavam o seu 
«inconformismo» corn a situaçâo 
brasileira dos anos 20/30. Em 1930, 
muda-se para o Rio de Janeiro, depois de 
ter publicado o seu primeiro livro - 
«Eenita»-junto com os seus amigos Dias 
da Costa e Edison Carneiro. No entanto. 

os historiadores e criticos literârios 
consideram que a sua obra-prima foi 
«Pais do Carnaval», publicado em 1931. 
No Rio de Janeiro, formou-se em 
Ciências Juridicas e Sociais, mas o 
jornalismo e a literatura jâ o tinham 
conquistado. Amado fundou e dirigiu 
vârios jornais e revistas até entrar para ô 
Partido Comunista Brasileiro (PCB), 
liderado pelo legendârio revolucionârio 
Luiz Carlos Prestes, de quem escreveu 
uma biografia intitulada «Cavalheiro da 
Esperança». A partir de entâo produziu 
varias obras comprometidas 
politicamente, como «Cacau» (1933), 
censurada e proibida pelo «Estado 
Novo» do ditador Getülio Vargas. Jorge 
Amado nâo se intimidou corn as prisôes 
sucessivas nem corn a censura das suas 
obras e acabou sendo eleito deputado 
federal em 1945 pelo PCB, 
representando o Estado de Sâo Paulo. 
Foram somente dois anos de mandato, jâ 
que o maréchal Eurico Caspar Dutra, 
entâo Présidente (1946/51), proibiu os 
partidos de esquerda no Brasil. 

Perseguido, Jorge Amado abandonou o 
Brasil e viajou por vârios paises do 
mundo, sem deixar de denunciar a 
situaçâo politica da sua pâtria e fazendo 
o que melhor sabia: escrever sobre o seu 
pais e a penosa vida dos mais pobres, 
abandonados à prôpria sorte e sem 
esperança nas suas vidas. Nos anos 50, 
inaugurou uma nova etapa na sua obra, 
ampliando a sua temâtica e 
incorporando novos elementos, como o 
lirismo e o humor, o que se vê 
caracterizado em «Gabriela, Cravo e 
Canela» (1958), um dos seus maiores 
sucessos internacionais, traduzido para 
33 idiomas. Nos ültimos anos da sua 
vida, o célébré escritor refugiou-se em 
Salvador e afastou-se dos actos pùblicos e 
das viagens por causa dos seus 
problemas cardiacos. Em l993, sofreu 
um enfarte e dois anos depois submeteu- 
se a uma angioplastia para a 
desobstruçâo de artéria coronâria Desde 
1996, o romancista usava marcapasso 
(pacemaker). 

Mârtû Soares na 
enlrega do 
“Premia Camoes 
a Jorge Amado. 

Visite a Happy Travellers na 
Galeria Shopping Centre, na 
Dufferin e Dupont, em Toronto 

Cristina e Fernanda têm para vos um 

serviço complète e sério em tudo que diga 

respeito a serviços e viagens. 

O Verào é connosco! 

iŸaoéLLüŸS 

Aproveitem os ESPECIAIS DE VERÀO 
para o Continente, Madeira e Açores. 

Lembrem-se que esgotam rapidamente! 

0014 



O MILéNIO 
Quinta-feira 9 Agosto, 2001  [5 

MISCELâNIA 

Onda de caler 
permanecerà até 
ae fim da semana 

CONTINUAÇÀO l)A 1“ PAGINA 

Devido a esta situaçâo a Cruz 
Vermelha colocou ao dispor do 
püblico uma linha de emergência 
para todas as pessoas que tenham 
problemas respiratôrios. Desde 
segunda-feira que a Cruz Vermelha 
tem recebido diariamente centenas 
de telefonemas. 
As pessoas que sintam fraqueza, 
tonturas, ou dificuldades 
respiratôrias poderâo contactar o 
416-480-2515. Os locals pùblicos, 
incluindo as piscinas, têm-se 
mantido abertos até à meia-noite. 
Quanto ao “smog”, os problemas sâo 
parecidos aos do calot e da 
humidade, uma vez que é sobretudo 
prejudicial para as crianças, os 
idosos e os que sofrem de asma. 
Quando misturado corn o calor e a 
humidade, o smog pode ser fatal 
para estas pessoas. Felizmente, 
ainda nâo hâ noticia de nenhuma 
morte causada pelo calor. No 
entanto, as companhias de 
electricidade estâo preocupadas corn 
o elevado consume de energia que se 

tem verificado esta semana. Apenas 
num dia, o Ontario consumiu 25.000 
megawatts de electricidade, devido 
prioritaria-mente ao uso de ar 
condicionado. 
Para aqueles que nâo têm ar 
condicionado, varies locals pùblicos 
- nomeadamente o prédio da 
câmara municipal de Toronto, os 
centres civicos de North York, York e 
East York - vâo permanecer abertos 
como “centres de arrefecimento” 
onde as pessoas poderâo estar. 
Os voluntaries da Cruz Vermelha 
também andam pelas ruas a 
disbribuir garrafas de âgua para os 
sem-abrigo e os mais idosos. 
O sector Environment Canada 
aconselha as pessoas a nâo sairem à 
rua senâo tiverem que o fazer; 
deverâo consumir muita âgua e 
sumo de frutas natural; os 
proprietârios de casas e/ou 
automôveis nâo deverâo regar a relva 
nem procéder à lavagem de carres. 

Ana Fernandes 

Mais de 'lO anos no 
mercado da comunicaçâo 

■ €jlTne:l 
Quer falar corn RAPIDez para a 
famflia, em qualquer parte do 

mundo, TELefone por intermédio 
da RAPID TELI 

Ligue jà para: 
1 888-219-3528, ou 905 619-2598 

24 horas por dia, 7 dias por semana, 
sem pagamentos extra. 

A RAPID TEL tem gerência do 
Luso-Canadiano Joe de Sousa. 

Com a RAPID TEL, uma chamada para Portugal, 
custar-lhena apenas .16 cêniimos por minuto. 

Para o Brasil .37 c. (Rio e S. Paulo .19 c.), para Angola, .49 c. e 
Canada e EUA, .7 1/2 c., Alemanha, França e Inglaterra, .08 c. 

Xnforme^e de outras tarifas da RAPID TEL. - 

liguer ao mundo corn a RAPID TEL, 
800 senniços ao seu dipôr, "Calling Cards", 

*nlgll Speed Internet" e linhas locals para negôciosT 

Telefone jà: 1 888 - 818 • 3588 

flCOPtS: 

lei Finanças negionais dà 
ao parlamento capacidades 
em matéria fiscal 
A ante-proposta de revisâo da Lei de 
Finanças das Regiôes Autônomas, 
elaborada por uma comissâo nacional 
criada para o efeito, prevê que o 
parlamento açoriano venha a dispor 
de capacidade para legislar em 
matéria fiscal. 
A informaçâo foi avançada pelo 
représentante do Governo Regional no 
grupo de trabalho, para quem a area 
da fiscalidade constitui a "grande 
alteraçâo" â actual lei que estabelece as 
regras financeiras entre os 
arquipélagos e o Estado, cujo processo 
de revisâo esta curso. 
Segundo Gualter Furtado, a ante- 
proposta da comissâo, criada pelo 
ministério das Finanças, conféré à 
assembleia regional a capacidade de 
adaptar o sistema fiscal nacional às 
especificidades das ilhas, permitindo 
ainda a alteraçâo das actuals taxas de 
impostos. 
A proposta do grupo de trabalho 
aponta também a possibilidade de 
criaçâo de novos impostos ligados à 
protecçâo do meio ambiente das 
regiôes autônomas, na perspectiva de 
que o "poluidor deve ser pagador", 
referiu. 
Para Gualter Furtado, o ante-projecto 

de revisâo da Lei, entregue ao 
Executivo regional, reflecte as posiçôes 
dos Açores sobre a matéria, fruto de 
um "trabalho bastante intenso" 
desenvolvido nos ùltimos très meses. 
O secretârio das Finanças açoriano 
referiu, por seu lado, que o trabalho 
desenvolvido pela comissâo 
"corresponde, inteiramente, às 
orientaçôes assumidas pelo Governo 
Regional", apesar de agora se iniciar 
um processo de conversaçôes entre os 
executivos das ilhas e da Repùblica. 
Roberto Amaral admitiu ainda que os 
Açores "beneficiam de mais apoios no 
campo das transferências" do que a 
Madeira, uma situaçâo que résulta de 
um arquipélago corn nove ilhas, o que 
"obriga a um sobrecusto de 
investimento". 
Para o Governo de Carlos César, a Lei 
de Finanças Regionais constitui a 
forma estrutural de sustentaçâo do 
regime autonômico, enquanto a 
revisâo em curso permite perspectivar 
a consolidaçào das finanças pùblicas 
do arquipélago. A ante-proposta de 
revisâo da lei sera agora analisada pelo 
Governo da Repùblica, seguindo 
depois para o parlamento onde sera 
discutida e aprovada. 

PfRf-PfR 
L.L.B.O. 

CHURRASQUEIRA 
GRILL HOUSE  

Aqui ninguém 
paya 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 SL Toropto 
(College e DovercourO 

Réservas e encomendas para fora: 

Tel.: 416 537- 
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» um palma-e-meio do fado 
O pequeno Ângelo Freire, natural d.e Lisboa, onde nasceu no dia 19 de 
Fevereiro de 1989, tern o fado deritro de si. Desde tenra idade que canta e 
aprende a tocar guitarra clâssica e portuguesa. Com apenas 11 anos de idade, 
venceu a "Grande Noite do Fado'2000" e concorreu ao "Bravo, Bravissimo", 
ganhando o direito de representar Portugal em Italia. 

fa 

JjJlij Y BJJJ ifiJ] iJ 
« 

JJJ 
Despiram-se de preconceitos e vestiram-se de flores! 
Quatro Primaveras de uma assentada... 
As BABY, as meninas Karina, Patricia, Marilia e Silvia surgem neste seu 
ultimo album cheias de entusiasmo, ritmo, alegria e cantigas quentinhas" 
proprias para a época em que estâmes. O calor das cançôes "obrigou-as" 
a aliviar as roupas de actuaçâo. 
Um lançamento da editora Liberty, com ediçâo de Antonio de Carvalho, 
com produçâo, gravaçâo e mistura no Estüdio REC, por Big Beto e Rui 
Duarte e o tema "Tâo Longe Tâo Perto", por Pedro Ferreira, no DB 
Estüdio. 
"Baby Estou Aqui", "Conquistar-te", "Café corn Sal", "Sou um Mistério" e 
"Acredito em Ti" sào cantigas para ficar. Em suma, as BABY no seu mel- 
hor... Aproveitem para apanhar umàs florinhas... 

m 
« 

Em Cremona, no Teatro Ponchielli, no mes de Outubro, o menino Ângelo 
Freire, sozinho corn a sua guitarra portuguesa, em compita corn 30 concor- 
rentes de 15 paises e imenso püblico, cantou o fado "Guitarra toca baixin- 
ho"... e venceu o "Bravo, Bravissimo" internacional! Ângelo Freire, vencedor 
absolute do "Bravo, Bravissimo'2000". 
Claro, na sua primeira gravaçâo, Ângelo Freire registou os sens fados clâssi- 
cos preferidos, "Guitarra Toca Baixinho", "Gaivota", "Canoas do Tejo", 
"Lisboa Menina e Moça" e os novos fados, "Homenagem singela para minha 
mâe", "Montanha Âzul" e "Aceita Este Menino Que Te Canta". 
Para este menino que nos canta, numa ediçâo da "CDsete", um bravo, bravis- 
simo, desejando que a voz e a vontade nunca caiam no... esquecimento! 
O "puto" sabe da poda e, aos 12 anos de idade, promete muito e bom. DINA MARIA 

corn os fados do seu fado : Ant6nk> Severim 
9 » m 99999999999999999 

A veterana fadista local, DINA MARIA, bèm acompanhada por Antonio 
Amaro (guitarra portuguesa), Leonardo Medeiros (viola de acompan- 
hamento) e Hernani Raposo (viola baixo), gravou um novo album corn 10 
fados intitulado "Atirei-te uma Flor", da autoria de Antonio Amaro e José 
Mario Coelho. 
Os restantes fados, sâo assinados por Amâlia e Carlos Gonçalves na sua 
maioria, Joâo Nobre, e da dupla Nôbrega e Sousa-Jerônimo Bragança. 
O album foi gravado no 
Midi-Tech Studio e tem 
produçâo de Hernani 
Raposo. 
Dina Maria, que mantém ' 
o seu fio de voz bonito e 
seguro, vai reconquistar 
os seus muitos admi- 
radores corn este trabalho. 
O novo trabalho de Dina 
Maria jâ esta em dis- 
tribuiçâo nas casas por- 
tuguesas da especialidade. 
Adquiram o CD e 
escutem-no. Recordem 
porque, diz o povo, recor- 
dar é viver! 

9 

9 

Oconhecido fadista, 
Antonio Severino, 
lançou no mercado um 
album corn novos fadosj 

numa ediçâo da CDsete, corn arran- 
jos e direcçâo musical de Gerardo 
Rodrigues. 
Neste trabalho. Antonio Severino é 

novos fados 
acompanhado pelo conjun- 
to de guitarras de Paulo 
Jorge. 
Este ultimo CD de Antonio 
Severino tem por titulo 
"Fâtima, milagre da sal- 
vaçâo", e contém temas 
diversos, como por exemp- 
lo, "Saudade de Amâlia", 
"Coraçâo castigador", 
"Mulher do Alentejo", "Jâ se 
acabou", "Mas é saudade", 
"Amor que morreu jâ lâ 
vai", "Meu amor antigo" e 

"Alentejo", corn autoria do prôprio 
Antônio Severino, Antonio 
Reisinho, Ricardo Costa e Otilia 
Batel. 
Mais um bom trabalho para os 
seguidores de Antônio Severino, 
uma voz que nasceu para cantar o 
fado! 



CIRV-fm, Toronto’s Multicultural Super Mix, 
SBM/mSS.9 APRESENTA 

DOMINGO, 26 DE AGOSTO DE 2001 
PARAMOUNT CANADA’S WONDERiAND @ KINGSWOOD MUSIC THEATRE 

/ 

Carmen 
ilva 

e a sua limM 
de Sâo Paulo, 

Brasil 
Dt LISBOO. PORTUGAL 

eseu 
grupo 
musical 
Dos E.U A 

O vendedor da sua confiaça 

HomeLife Galleria 

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

Realtor-member 

Sales Representative J245_^U£OntSL^Ste^35B 

4i> 

timi];iini:a GRUPOS FOLCLORICOS 

“OS TRAOICIONAIS” E 
“05 NOVOS TRAOICIONAIS” 

BILHETES A VENOA EM: 
Portuguese Book Store. Portugal MIX, 

Artnoua Furniture Plus em Toronto e Guelph, 
Papelaria Portugal, Concord Furniture em 
Brampton, Caldense Bakery em Oakville. 

Nova Pastery e Impact Liquidation em 
Mississauga e Acadia Travei e Ocean Foods 

em London. 

ÀdultOS: 

Crianças: ^ ‘ 

Bilhetes à porta: Adultos - ^48.^ 

^airra&n 
Under L.L.6.0. 

A cerveja dos 
portugueses" 

1000 College St. Toronto, On M6g 1A7 Tel; 416-539.8239 
Fax: 416-534-7057 

33 Hillcrest Ave., Mississauga, On L5B 1K5 Tel: 905-273-9438 

fillfunasqurira^ Antenor 
y C. Pires 

NANCY 
COSTA 

do rest! va I 

A abrir em breve 
em novas instalaçôes 
para melhor o servir 

Vencedora P" 

da Cançâo v 
CIRV2000 

1046 Bloor St. W. 

416-5884775 

IMPACT liooiOATiON 
CENTRES 

187 Lakeshore Rd. East 
MISSISSAUGA 

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

David Costa 
& Associates 
iMunjeraj Advogados 

1015 B!oor St. W., Toronto Tel: 535-6329 

OERAJ^: €IRV-rm 
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Uma vacina para a Alzheimer 
Injectada em rates geneticamente modificados, injecçâo permitiu obter 
resultados mais eficazes do que outra ja testada no ser humane 

Uma vacina experimentada em 
ratos foi eficaz na protecçâo 
contra a doença de 

Alzheimer, segundo um estudo da 
Universidade de Nova lorque e 
publicado ontem na revista The 
American Journal of Pathology. 
A vacina, injecta^da em ratos 
geneticamente modificados para 
serem portadores do gene humano 

da doença, parece ser mais segura 
do que uma outra actualmente 
testada no homem, afirma o 
cordenador da equipa, Einar 
Sigurdsson. 
Esta nova vacina foi fabricada a 
partir do modelo da proteina béta- 
amélyoide, que comanda a formaçâo 
das plaças de gordura, cuja 
acumulaçâo no cérebro esta na 

origem da doença de 
Alzheimer. 
Injectada em ratos com 
11 meses de idade, a 
vacina permitiu, em sete 
meses, reduzir o 
montante de plaças em 89 % no 
cérebro^ dos ratos e da béta-amélyoide 
solüvel em 57 %. "O estudo mostra 
que a nossa proposta é um meio 

potente e prometedor para o 
tratamento da doença. Mais: a vacina 
nào é tôxica", afirma o neurologista 
da equipa, Thomas Wisniewski. 

Fàrmaco 
mais râpido 

cancarre 
cam Viagra 

Na dosagens de dois miligramas, 
uma embalagem de dois 
compridos custarâ 3.837 escudos 

e corn quatro 6.907 escudos. O preço dos 
comprimidos corn très miligramas é de 
4.479 escudos ou de 8.062 escudos, 
consoante o numéro de unidades. Trata- 
se, assim, de mais uma esperança para os 
500 mil homens que em Portugal sofrem 
desta doença e, de acordo corn fontes 
médicas, subira para um milhâo em 
2005. A utilizaçâo do Uprima é simples: 
basta colocar o comprimido debaixo da 
lingua para que passados 18 minutes 
tenha o efeito desejado. 
"Uma das vantagens em relaçâo ao 
Viagra é o de ser um medicamento 
sublingual, corn um efeito mais râpido. 
Coloca-se debaLxo da lingua e em 10 
minutes dissolve-se em no mâximo de 
20 faz efeito. O Viagra demora cerca de 

Efeitos secundarios 

uma hora", explicou, Sousa Marques, 
chefe de serviço de Urologia do Hospital 
do Desterro, que se dedica ao estudo da 
disfunçâo eréctil. Alias, de acordo corn 
informaçào do laboratôrio responsâvel 
pelo produto, Abbott, 34 por cento das 
erecçôes ocorrem em dez minutes e ao 
cabo de 20 minutes hâ certezas para 71. 
Dai o calcule de uma média de 18 
minutes para que o Uprima, constituido 
pela substâneia activa cloridrato de 
apomorfina, faça efeito. Por outre lado, 
o efeito do Viagra dependia também do 
facto de o estômago estar ou nâo cheio. 
"O Uprima entra directamente na 
corrente sanguinea e nâo tem de passar, 
como o Viagra, pela barreia gâstrica", 
esclarece o médico. Isto leva, por sua vez 
a que o mau estar gâstrico que se pode 
verificar como efeito secundârio do 
Viagra desapareça no Uprima. 

Conhecido como o rival do Viagra, o Uprima, que em 
Setembro estara à venda nas farmacias portuguesas, 
traz novas armas no combate à disfunçâo eréctil: 
actua de forma mais râpida, é mais cômodo e tem 
menos efeitos secundarios. Isto para além de preço 
ser inferior ao do antecessor. 

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. 

PflZtR O tltSMO POR SI! 

Hâ mais de 30 anos 
que os especialistas 

da REGIONAL 
INSURANCE 

trabalham corn 
comerciantes, 

industrials e 
empreiteiros, para 

protéger os seus 
negôcios, os seus 

empregados e os seus 
padrôes de vida! 

As vantagens deste novo produto nào se 
ficam por aqui. Segundo aquele médico, 
o Uprima é também mais cômodo, uma 
vez que "se pode estar a conversar corn 
o comprido na boca" e pode ser 
receitado a uma maior quantidade de 
homens. "Este medicamento pode ser 
associado a quem estiver a tomar 
nitratos, o que nào acontecia corn o 
Viagra. Qiiem tomar nitratos nào os 
tem de suspender para poder tomar este 
novo medicamento", diz. De facto, os 
doentes cardiacos que estejam a 
consumir nitrados passam a poder, sem 
interromper o tratamento, ingerir o 
Uprima. No entanto, Sousa Marques 
sublinha que o Viagra continua a ser um 
"bom produto" e que o Uprima tem 
também os seus efeitos secundarios. Um 
deles pode ser, especialmente quando 

ingerido em grandes quantidades, a 
manifestaçâo de nauseas. Alias para 
evitar a existência de nâuseas, os 
comprimidos Uprima sô terâo dois ou 
très miligramas. Segundo o laboratôrio, 
as dores de cabeças e as tonturas sào 
outros dos efeitos secundarios mais 
comuns. As diferenças existentes entre o 
Viagra e o seu sucessor resultam da 
prôpria forma de actuaçào. O primeiro 
actua localmente no pénis e inibe a 
actuaçào de uma enzima que provoca a 
disfunçâo eréctil. O segundo actua 
sobre as células nervosas do cérebro 
relacionadas corn a reaeçâo sexual , 
provocando a desejada erecçâo. Apesar 
das diferenças, os dois facilitadores de 
relaçôes sexuais têm algo em comum: 
nâo sâo comparticipados pelo Estado e 
saem caro a quem os consome. 

A organizaçâo Venus Creations ira lançar o trabalho discogràfico do 
“Amor de Ariista” no dia 16 de Setembro de 2001, 

pelas 13horas (Ipm), no Ambience Bamiuet Hall, no 501 Alliance Ave, 
Toronto. Para Informaçôes 416‘S38-6788. 
Apoio das iojas da CONCORD de Toronto 

1551 Eglinton Ave Tel: 416-789-1493 
920 Bloor St W. Tel: 416-538 6788 o<> 
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INTERNET 

"Ghostsites": um cemitério na Net 
www.disobey.com/ghostsites | tarir I 

Os sites na Net nascem e 
morrem, corn o risco de 
desaparecerem no caixote do lixo 
da Histôria. A fim de lutar contra o 
esquecimento, um nova-iorquino 
criou o "Ghostsites" (sites 
fantasmas), um cemitério para a 
posteridade. Steve Baldwin, 
de 45 anos, começou a 
interessar-se por sites efémeros, 
projectos abortados, falhanços e 
equi'vocos do cibermundo. 

Actualmente,o Ghostsites inclui uma 
lista de mais de 500 nomes de sites 
que, quando se clica, remetem para 
uma copia da pagina de acolhimento, 
arquivada de boa vontade nas suas 
horas de ôcio. "O personagem 
principal de "1984", de Orwell, 

trabalha no 'Ministério da Verdade', o 
seu trabalho consiste em rever a 
Histôria", explica. "Pensei; toda a Rede 
é assim, porque nâo tem memôria. 
Todo o mundo olha para hoje e 
amanhâ, mas ninguém olha para trâs. 
E acrescenta: "Acho que sâo muitos os 
sites que mereciam rnorrer, porque sâo 
de tal maneira parvos, mas é 
deprimente que isto aconteça." 
Steve transféré para o seu disco rigido 
os dados enviados por visitantes do seu 
site, ao ritmo de uma dezena de 
despojos diârios. "O objective nâo é 
fazer troça dos que cairam, mas 
preservar a sua imagem", diz. E 
continua: "Espero que estas paginas 
especiais testemunhem a gloria, a 
loucura da grande idade de ouro da 
Web. Sâo as nossas pinturas rupestres!" 

Steve Baldwin estâ certo de que um 
dia, dentro de alguns anos, este 
faroeste digital, hoje assimilado ao 
desconforto dos "dot.com", conhecerâ 
uma nova moda. "A nostalgia précisa 
de tempo, na América. Levarâ pelos 
menos dez anos para que as pessoas 
concluam: "Quem diria, era isto a 
Web!" E qUando os sociôlogos do novo 
século começarem a considerar esta 
extraordinâria explosâo criativa, 
poderâo virar-se para este "museu do 
e-fracasso". 

Espanha lança centra de alerta 
e cembate a virus infarmâtlces 
www.alerta-antivirus.es 

O Ministério espanhol das Ciências e 
Tecnologias anunciou a criaçâo de 
um centro de alerta sobre virus 
informâticos, que fornecerâ 
informaçôes gratuitas sobre os virus 
em circulaçâo. 
O centro estarâ aberto durante todo o 
ano e permitirâ alertar o püblico 
imediatamente apôs o surgimento de 
novos virus, apresentando soluçôes 
para a sua eliminaçâo. 

Ali serâ ainda possivel encontrar 
dados sobre "epidemias" anteriores, 
agora totalmente erradicadas, 
adiantou, numa conferência de 
imprensa, o secretârio de Estado 
espanhol das Telecomunicaçôes, 
Baudilio Tome. 
No site deste centro antivirus 
(disponivel em www.alerta- 
antivirus.es), os internautas poderâo 
subscrever este serviço de alerta por 

correio electrônico, de modo 
gratuito. A oferta comporta diversos 
graus de possibilidades, desde o 
simples aviso de um virus perigoso, 
ao envio de um relatôrio corn 
informaçôes que serâo actualizadas 
cinco vezes por dia. 
Este serviço surge pouco tempo 
depois de cerca de 8 000 empresas 
espanholas terem sido afectadas pela 
passagem do virus "W32/SirCam". 

Empresas americanas 
".corn" 

estâo a fechar menos 
durante o Verâo 

Activistas dos 
direitos humanos 

contra contrôla 
da Net na China 

Privacidade 
electrénica 

cada vez 
mais dih'cil 

A discussâo em torno do direito â 
privacidade na Internet volta a estar 
na ordem do dia. Desta feita o objecto 
da polémica chama-se eBlaster, 

O fecho de sites comerciais nos EUA 
teve um abrandamento de 30 por cento 
no mes de Julho, em comparaçâo corn 
o mês anterior, segundo um relatôrio 
divulgado pela empresa WebMergers. 
Segundo esse estudo, em Julho 
fecharam 32 sites americanos, o 
numéro mais baixo desde Setembro do 
ano 2000, mês em que fecharam 22 

A Human Rights Watch, uma 
organizaçâo de defesa dos Direitos do 
Homem, apelou âs empresas que 
patrocinam os Jogos Olimpicos de 
Pequim, em 2008, a defenderem junto 
das autoridades chinesas o 
levantamento dos controlos sobre a 
Internet naquele pais. 
Nos ùltimos meses, além do 

também conhecido por "espiâo da 
Internet", um programa que permite a 
qualquer pessoa vigiar a actividade 
online de uma outra através de 
relatôrios enviados via email. 
A primeira vefsâo do programa, 
chamada Spector, foi lançada no 
mercado em 1999 pela empresa norte- 
americana Spectorsoft. Sucessivos 
melhoramentos introduzidos naquele 
aplicativo levaram a empresa a lançar 
o eBlaster, versâo ultima e 
rebaptizada deste espiâo cibernauta. 
Em termos simples, o produto agora 
disponivel permite monitorizar todos 
os passos dados na Internet a partir de 
um determinado PC, no quai é 
instalado, enviando para uma caixa 

sites. "O pior jâ passou", considéra o 
présidente daWebMergers, Tim 
Millers, para quem "esta é uma 
tendência que vai continuar", apesar de 
admitir que o numéro de 
encerramentos possa voltar a subir um 
pouco depois do Verâo. Os meses de 
Verâo sâo normalmente mais brandos 
em matéria de encerramentos. 

encerramento de numerosos cibercafés, 
particularmente em Pequim, pelo 
menos 14 cibernautas Chineses foram 
detidos, depois da entrada em vigor de 
uma série de novas regulamentaçôes 
(mais de 60 novas leisi), que 
criminalizam a difusâo de algumas 
informaçôes, consideradas "sensiveis", 
através da Rede. 

de correio, previamente configurada 
no momento da sua instalaçâo, um 
relatôrio periôdico contendo os 
destinos da navegaçâo, fotografias dos 
sites visitados e as frases-chave 
digitadas durante essas visitas. Como 
opçâo extra, o "espiâo" pode ainda 
gravar toda a conversaçâo em chat 
estabelecida a partir do computador 
em que se encontra. 
Na opiniâo de Marx Rasch, advogado 
norte-americano especializado em 
direito da privacidade, "a ùnica forma 
de empregar este programa e nâo 
incorrer em delito" - â luz da 
legislaçâo em vigor nos Estado 
Unidos - "séria obtendo uma 
autorizaçâo expressa do vigiado". 

WWW. 
SITES DA SEMANA 

CARTOONS 
www.laerte.com.br 
Aqui é possivel passar alguns 
momentos divertidos e até soltar 
umas boas gargalhadas. O site 
brasileiro do Laerte esté repleto de 
cartoons engraçados e piadas 
novas, actualizadas diariamente. 
Visite as personagens das 
histôrias e participe num forum de 
conversa corn elas e outros 
cibernautas. 

ANIMAÇÂO 
www.disneylandparis.corn 
Neste site pode descobrir o Parque" 
da DisneylandParis, mesmo sem 
sair de casa. Passeie nas ruas, 
veja a diversào surgir a cada 
esquina e saiba quais os 
espectâculos em exibiçào. 
Conheça ainda os grupos e 
agentes de viagens que tratam 
este destine e, se estiver de férias, 
porque nâo ir até lé? 

MÜSICA 
www.sting.com 
Esta semana a sugestâo para um 
sites de müsica que apresentamos 
é a de Sting. Pode saber dos 
discos, dos filmes, dos videos, as 
noti'cias, as entrevistas e uma 
galeria corn as fotografias do 
cantor. Ainda neste site oficial, um 
link para uma zona de compras. 
Visite Sting na Web. 

SPORTING 
www.sep.pt 

o Sporting Clube de Portugal 
lançou esta semana a Loja Verde 
Online, um novo portai na Internet, 
directamente acessi'vel através do 
site do clube, para venda de todo o 
merchandising da marca Sporting. 
A nova loja, desenvolvida em 
parceria corn a Side Up, foi 
apresentada em conferência de 
imprensa realizada ao fim da 
manhâ em Alvalade. 
No total, a nova aposta online 
representou, de acordo corn os 
responséveis do clube, um 
investimento de cerca de cinco mil 
contos. Quanto a estimativas dos 
montantes de vendas a realizar 
durante o ano fiscal que agora se 
inicia - coincidente corn o période 
em que decorreré a época do 
campeonato de futebol da I liga -, 
Pedro Afra, director-geral da 
Sporting-Comércio e Serviços SA, 
apontou para seis por cento dos 
vinte mil contos previstos para o 
total de receitas a encaixar corn 
merchandising - qualquer coisa 
como 1200 contos. Neste contexte, 
justifica, "a aposta nas vendas 
através da Internet é, sobretudo, a 
aposta num canal de future e um 
investimento que permitiré criar um 
serviço répido e de qualidade para 
todos os sôcios e simpatizantes". 
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CARNICIRO - 21/03 A 20/04 

Uma boa relaçâo entre Marte e Mercürio oferece-lhe 
maior rendimento fisico e profissional, ideias mais lùcidas 
e arrumadas, melhor dirigidas para um objective bem 
definido. 

TOLRO •'21/04 A 20/05 

Esta semana sera menos dinâmico, mais voltado para o 
lado sonhador e filosôfico da vida. As suas intuiçôes e o seu 
lado poético e idealista estarâo sublinhados. Os 
Caranguejos e Escorpiôes, melhor do que ninguém, 
entenderào esse seu estado de espirito. 

GÊMEOS - 21/os A 20/06 
T? 

E uma boa altura para pedir um aumento, para falar em 
püblico e para expressar as suas opiniôes, mesmo que elas 
surpreendam os seus amigos e todos aqueles de quem gosta. 
Ganharâ mais confiança nas suas ideias e na capacidade de 
as exprimir corn clareza. 

CARANOLEJO - 21/06 A 21/07 

A Lua em bom aspecto corn Neptune é um momento de 
harmonia, de bem-estar interior, de tranquilidade, de 
segurança, de intuiçôes mais précisas, percepçôes mais 
profundas, de aspiraçôes. Corn a Lua em bom aspecto corn 
Neptune terâ um momento positive, feliz, simpâtico. 

LEàO 22/07 A 22/OS 
Nesta altura, convem trabalhar mais e pensar menos, 
rentabilizar mais, mostrar mais aquilo que vale aos outres e 
dar menos importâneia às suas intuiçôes e pressentimentos. 

ViRGEM -23/08 A^2/0^ 
TC 

BAEANÇA - 23/09 A 22/10 

Nesta altura estarà mais voltado para o exterior e 
dificilmente ocultarâ dos outres o seu lado romântico, 
apaixonado e idealista que, por vezes, mantêm fechado a 
sete chaves. 
Aproveite. 

ESCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

SAGITÂRIO - 22/11 A 21/12 

A tensào entre a Lua e Jupiter instüa em si uma espiritualidade 
vocacionada para o auxilio aos outres. 
Oferecer voluntariamente os seus serviços a um amigo pode 
revelar-se muito gratifîcante. 

Marte em bom aspecto corn Mercürio aumenta a sua 
capacidade de comunicar tanto corn amigos como com colegas 
de forma efectiva. A utilizaçâo prâtica do seu tempo e energia 
certamente vira a dar os seus frutos, trazendo consigo bons 
momentos para todos. 

O seu desejo de actividade procurarâ, neste momento, lançà-lo 
em novas situaçôes, em que a aeçâo se possa realizar. Se a sua 
posiçâo profissional lhe nâo der oportunidade para este escape 
de que nécessita, nâo hésité em mudar de ambiente, viajando 
ou praticando uma actividade fisica. 

^^g^CAPRICÔRNIO - 22/12 A 20/01 M V ^ w 
Enquanto a Lua transita a sua Casa IV, que é o sector 
astrolôgico ligado à intimidade, a casa, o ambiente doméstico, 
O lar e a familia serâo factores mais em evidèneia. Dê uma 
maior importâneia ao seu descanso. Récupéré baterias, 
dormindo mais. 

AQUÀRIO - 21/01 A10/02 

A sua imaginaçâo vai estar em evidência. 
A sua agilidade mental, as suas capacidades de argumentaçâo, 
de comunicaçâo estarâo favorecidas. Prepare, pois, um piano 
especial. Se precisar de defender uma ideia ou um projecto 
faça-o nesta altura. 

PEIXES -20/02?20/03 
?= 

Verâ mais desenvolvido o seu lado fantasista. A emoçào e o 
sentimento estarâo mais à flor da pele. Em vez de se entregar a 
uma certa melancolia ou a recordaçôes do passado, contacte o 
seu amigo Virgem ou o seu amigo Touro. Verâ (|ue se vai sentir 
melhor. 

Embora estas duas imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 

MARINO'S LAKESHORE AUTOMALL 
Vt M X'Si at if Ht sa sse AMKAXL xesa MJU if jatta. .Jtaa Mta en » i&io .uotùa. MOM n A .aatoo. « » mjttfle, jaan. tùcjtat. xiafc. www.marinosauitogroup.coiTi 

Lakeshore 
Honda 

QHOlXnDA. 

Land Rover 
Metro West 

SUBAFIUI 

Marino's 
Fine Cars 

Westend 
Hyundai 

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

3526 lakeshore Bivd, West 
Etobicoke, ON M8W1N6 

(Between Browns Une & Kipling) 

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

Fax: (416)251-5906 
e-maü; subaru.sales@marioosautogroup.com 

QtVV 

lakeithore BKc, Vve<î 

Visite os nossos Dealer e 
pergunte pelo Pedro De Oliveira 

que terd o prazer ern servi-lo na sua lingua. 



O MILéNIO 
Quinta-feira 9 Agosto, 2001  Il 

DESPORTO 

I/O VE M 

MîJSICA } Q CINEMA ) Ç Jooos ) ( ENTREVISTAS ) ^ NOTîCIAS 

A casa da juventude de 
Cada vcz mais, os jovens luso-dcsccndentes 
estao a intcressar-se por Portugal e pelas 
raizes que a ele os unem. Vdrios sites da 
internet têm surgido sobre associaçoes, 
instituiçoes e outro tipo de iniciativas. Esta 
semana deixamos-te a pagina da Casa da 
Juventude de Matosinhos, assim como o que 
nela poderds encontrar. 

Aberta ao publico nos finais do ano de 1997, 
estd situada num antigo palacete 
magnificamente recuperado pelo Arq. Alvaro 
Siza. Corn uma localizaçao central, oferece 
ainda a possibilidade de usufruir de um 
magnif ico e amplo jardim, corn inegdveis 
qualidades paisagisticas, e de um anfiteatro 
ao ar livre, ideal para a dinamizaçao de 
actividades tSo apreciadas pelos mais novos. 

quando o cendrio de fundo c a natureza. 
Dada a polivalência dos espaços interiores, 
modernamente equipados, a Casa da 
Juventude apresenta-se como um 
incontorndvel ponto de referência para 
todos os jovens do concelho. Serve 
essencialmente como um local onde a troca 
de ideias e experiências se torna num 
programa extremamente enriquecedor, e 
onde todos serâo acolhidos corn uma enorme 
simpatia. O Combate à solidâo, ao tédio e à 
falta de oportunidades para a 
experimentaçao constituem uma das grandes 
apostas deste espaço, onde se encontram 
também sediadas a imaginaçao, a 
irreverência e a criatividade. Estamos 
empenhados em corresponder às 
expectatives criadas e atentos às criticas e 
sugestoes que entendam ser fundamentais 
para o sucesso desta aposta. 
A Casa destina-se a todos aqueles que se 
sintam identificados corn a intençao de 
perpetuar um sentimento de uma posture 
jovem. A criatividade e o espirito 
empreendedor dos frequentadores da Casa 
da Juventude obrigam-nos a construir um 
projecto de cariz inovador que incida 
fundamentalmente sobre temas de interesse 
juvenil. Todos os interessados podem entrer 
e fomenter o intercâmbio de ideias e 
experiências nas mais diverses areas e que 
vao desde a solidariedade, o combate ao 

Revelado o ti'tulo do episddio II 
da saga "Guerra das Estrelas" 
George Lucas anunciou esta semana o titulo do episodio II da saga 
Guerra des Estrelas - Star Wars - Episode II Attack of the 
Clones O anüncio foi efectuado no site oficial da saga 
(www.starwars.com) 
A historic dd um salto de dez anos, em relaçao ao episodio I (The 
Phantom Menace - A Ameaça Fantasma). Anakin Skywalker, a 
criança do episodio I, é agora um jovem aprendiz Jedi e Obi-Wan 
Kenobi o seu mestre. Durante todo este tempo, o universo sofreu 
alteraçoes significatives. Os nossos dois herdis irSo ser 
destacados para protéger a princesa Amidala, cuja vida se 
encontre ameaçada por um grupo politico séparatiste. Corn os 
efeitos especiais espectaculares garantidos e corn um enredo, que 
se espera, espectacular, prevê-se que este filme bata recordes 
de bilheteira aquando o seu lançamento jd no proximo ano. 

Matosinhos 

racismo e exclusao social, até à tomada de 
consciência da sua pertença à realidade 
comunitdria local. Para além do que 
acabdmos de te deixar, a Casa da Juventude 
de Matosinhos possui uma Newsletter que 
poderds receber gratuitamente através do 
e-mail e onde encontrards todo o tipo de 
informaçao que desejares. 
O site da Casa da Juventude é 
www.casajuventude.com 
<http://www.casajuventude.com> e se 
quiseres apenas a newsletter, encontra-la-ds 
em www.jovem.TE.pt 
<http://www.jovem.TE.pt> . 

SOfUt Dt... 
n Problemas da pele 
n Eczema 
n Sistema genito-urinârio 

reprodutivo 
n Impotência 
n Infertilidade 
n Bronquite 
n Gripe 
n Asma 
CI Colite 
CI Obstipaçâo 
Ci Diabetes 

9 
e 
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CI Tensâo alta 
n Indigestâo 
Ci Depressào 
CI Artrite   
Ci Dores de cabeça e 

enxaquecas 
Ci Lumbago 
CI Ciâtica 
n Entorses 
CI Pescoço tenso 
n Tendinite 
CI Neuralgia Trigeminal 

>r. Cristôvào Branco 

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

1199 DUNDAS ST.,W./^ 

SUITE #4 EM TORONTO i 
Seg. - Sex. 

09h. s 17h. 

Para um CONSULTA GRATIS contacte: 

416-534-0937 
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Primeiros remedios para doenças raras 
Portugal esté com a 
Irlanda, Grécia e 
Finlândia na lista dos 
paises que nada fizeram 
pelo desenvolvimento de 
medicamentos para 
doenças raras 

A Comissao Europeia concedeu, 
pela primeira vez, autorizaçôes 
de mercado para medicamentos 
ôrfâos destinados a doenças 
raras. 
A autorizaçâo recaiu sobre dois 
produtos, o Fabrazyme e o 
Replagal, para a doença de 
Fabry, uma deficiência genética 
rara e herdada que afecta 1 em 
cada 400 000 pessoas na Uniao 

Europeia (UE). Prevista num 
regulamento aprovado o ano 
passado para incentivar o 
desenvolvimento deste tipo de 
produto, esta autorizaçâo 
comunitâria permite uma 
introduçào no mercado mais 
simples e mais râpida de forma a 
disponibilizar o produto nas 
farmacias de todos os paises da 
Uniao Europeia num curto 
espaço de tempo. 
E que sem incentives as 
patologias raras, como a doença 
dos pezinhos, por serem de baixa 
rentabilidade nao suscitam 
interesse à indüstria 
farmacêutica. Ao mesmo tempo, 
muitos Estados-Membros, como 
Portugal, nâo tomaram 

quaisquer medidas para 
impulsionar a produçâo e 
comercializaçào deste tipo de 
produtos. Para alterar a situaçâo, 
a UE resolveu aprovar aquela 
legislaçâo para incentivar a 
investigaçâo, dando bénéficiés 
aos laboratories que 
desenvolvam medicamentos para 
doenças ôrfàs. 
Os bénéficiés passam nâo sô por 
aquela aprovaçâo de introduçào 
de mercado mais râpida dada 
pela comissâo, mas também pela 
cedência da exclusividade 
comercial por dez anos e pela 
possibilidade de a empresa ficar 
isenta de pagar quaisquer taxas à 
Agência Europeia de Avaliaçâo 
dos Medicamentos (EMEA). 

Trio assalta carra blindado 
Um carro blindado da Securitas 
foi assaltado na parte exterior da 
area de serviço da Esso, na A6, 
proximo de Evora, tende sido 
furtado um valor nâo divulgado 
de dinheiro. 
Segundo as autoridades, o 
condutor do carro foi abordado 
quando o seu colega tinha saido 
para ir buscar o dinheiro à 
referida area de serviço. "Nessa 
altura, o condutor foi abordado 
por um individuo armado corn 
uma pistola e uma granada, que 
lhe deu ordem para seguirem 
para uma estrada de terra batida. 

Este assaltante tinha colocada 
uma mascara idêntica às dos 
médicos", explicou a mesma 
fonte. 
No local para onde se dirigiram 
estavam mais dois assaltantes, 
estes encapuzados, que se 
deslocavam num Fiat Punto 
vermelho. 
Os assaltante agrediram entâo o 
condutor colocando-o 
posteriormente fora do veiculo. 
Cerca de um quilômetro à frente 
o carro foi abandonado, mas os 
homens continuaram em fuga. 
Meia hora apôs o roubo, a GNR, 

que montou uma gigantesca 
operaçâo para encontrar os 
assaltantes, tinha jâ encontrado o 
veiculo abandonado, sem os 
sacos de dinheiro. "Sabemos que 
os assaltantes seguiram até uma 
estrada secundaria que liga o 
Alto da Abaneja a S. Sebastiâo 
da Giesteira mas o resto do 
percurso ainda nâo o 
conhecemos", acrescentou a 
mesma fonte. No carro assaltado 
estavam valores levantados em 
portagens, bancos e areas de 
serviço. A Policia Judiciâria esta 
jâ a investigar o caso. 

Jardim quer tutela da RTP-Madeira e 
Arons de Carvalho récusa 
Alberto Joâo Jardim, quer passar 
a RTP-Madeira para a tutela do 
Governo Regional e fazer 
saneamentos naquele centra da 
televisâo püblica. Arons de 
Carvalho jâ veio a pùblico afastar 
qualquer hipôtese de 
transferência de tutela. 
O présidente do Governo 
Regional e lider do PSD-Madeira, 
Alberto Joâo Jardim, diz que vai 
procéder a saneamentos na RTP 
Madeira se o centro regional da 
televisâo püblica passar para a 
tutela da Regiâo Autônoma. «Os 
meus objectives - disse - sâo 
assumir a tutela do Centro 
Regional da televisâo e procéder, 
pela primeira vez na minha vida, 
a saneamentos», afirmou durante 

a inauguraçâo da sede do PSD, 
quarta-feira, na Câmara de 
Lobos. 
Em resposta a estas declaraçôes, 
o secretârio de Estado da 
Comunicaçâo Social, Arons de 
Carvalho, negou que estejam a 
decorrer negociaçôes para a 
transferência de tutela da RTP- 
Madeira para o governo regional. 
«Desminto formalmente que 
estejam a decorrer negociaçôes 
ou que tenha jâ havido qualquer 
contacte entre o governo central e 
o da regiâo autônoma da 
Madeira, visando alterar a tutela 
da RTP-M», disse o secretârio de 
Estado. 
Joâo Jardim acusa a RTP-M de 
«censura», «discriminaçâo» e 

«parcialidade». Para o présidente 
do Governo Regional esta 
situaçâo «é justa causa de 
despedimento pelos responsâveis 
que o fizeram e, na altura 
prôpria, se verâ», sustentou o 
lider madeirense a conselheiro de 
Estado. Corn base nestes 
argumentes, os governantes 
madeirenses têm-se manifestado 
por diversas ocasiôes sobre a 
possibilidade de mudança de 
tutela da RTP-M. Ainda esta 
semana o vice-presidente do 
Governo Regional fez 
declaraçôes püblicas sobre o 
assunto, referindo que a 
transferência de tutela «levarâ o 
seu tempo, mas serâ uma 
realidade». 

1111^11111 Music Video 

Queres o melhor da mùsica 
moderna portuguesa neste lado do 
Atlântico, em CD ou 

Jornal 
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Just Do 
What You 
love 

hM I 

Follow your heart and you can't go wrong. 
I'm sure you've all heard this before and 
probably think of it as a phrase that is used 
way too commonly. 
However, I believe «this phrase to be one of 
the keys to life. c 
Often we are led to believe that success is 
about bank accounts, status symbols, 
physical appearances and other things that 
can disappear in a blink off an eye. 
The stuff that you accumulate on the outside 
just can't beat the treasures you build on the 
inside. 
Everyone needs to decide for themselves 
what it is they truly love and go for it. Take 
the time to really look at what will make you 
happy, set your course and let nothing stop 
you from being happy. 
You see I even have a theory about dating. 
If there is a girl you really like, then you will 
eventually be with her. I look at this way, 
you probably only really like the person if 
you get along and you have things in 
common. For example if you both like to get 
involved in the community then your paths 
will cross and a relationship will grow. 
You see I believe this will work because you 
are really deciding what it is you want and 
you go for it. We are often confused into 
thinking that the person with gifted physical 
appearance will be the one we want to be 
with. 
Really when you think about it, your not 
going to spend time developing a 
relationship unless you have something in 
common. 
This applies to other things in life too. 
Unless you really love something and are 
willing to follow something with all your 
heart, then it just doesn't happen. 
If you dream off day becoming a veterinary 
then you should follow that dream, take 
every opportunity you can and learn about 
and practice what you want to be. 
You may be like me and not always sure 
what it is you really love. 
Even you don't your heart will simply by its 
actions. I will begin teaching High School 
after teaching Kindergarten for the last two 
years. How did this switch happen.... 
the truth is I wasn't even looking for it but 
the opportunity to take over as the head of a 
high school religion department just fell into 
my lap. 

So remember do what it is that makes you 
happy. 

Sincerely, 
Steve De Quintal 

If you have any questions, comments or 
especially if you would like to get involved in 
the community, please email me at 
sdequintal@oise.utoronto.ca or call me at 
416-530-9967. 
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Piano Director Municipal de 
Angra cm discussâo pùblica 

flÇOR&S: 

Piano de protecçâo 
das lagoas prevê ajudas 
financeiras aos 

O Piano Director Municipal (FDM) 
de Angra do Herolsmo foi colocado a 
discussâo pùblica, um documento que 
"pretende ser o principal instrumento 
de planeamento e ordenamento" do 
concelho. 
Segundo o présidente da autarquia, o 
documento résulta do trabalho dos 
técnicos municipals, que aproveitaram 
parte das propostas da empresa a que 
tinha sido adjudicado em 1993, mas 
que rescindiu amigavelmente o 
contrato corn a Câmara Municipal de 
Angra. "A empresa nâo correspondeu 
às expectativas que a câmarâ tinha 
depositado no seu trabalho", explicou 
Sérgio Àvila, que justificou a decisâo 
de rescindir o contrato pela 
"necessidade de possuir um 
instrumento para o crescimento 
equilibrado do concelho". 
Corn o FDM fica definida uma 
politica clara de opçôes para o 
desenvolvimento e estratégia de 
crescimento do concelho, bem como 
criadas as condiçôes de estabilidade 

para o relacionamento corn os 
cidadâos e a garantia de uma 
utilizaçâo equilibrada dos recursos 
existentes, referiu o autarca. 
Segundo Sérgio Avila, o documento 
divide o concelho em quatro grandes 
areas, que se subdividem em .50 
unidades operativas de gestâo, para as 
quais se prevê uma determinada 
intervençâo de acordo corn a sua 
localizaçâo e aptidâo. 
Sustentou que corn o FDM agora 
divulgado e jâ entregue ao Governo 
para parecer, todos os processos de 
licenciamento sâo mais râpidos, 
reduzindo-se a burocracia e os 
pareceres externos necessârios para 
construçôes. 
O autarca disse também que o 
documento "estipula corn precisâo 
quais as areas urbanas e aquelas que, 
no futuro, poderâo ser sujeitas a 
urbanizaçâo, corn regras de 
construçào de acordo corn a 
preservaçâo do ambiente e do 
patrimônio. 

agricultores 
Os agricultores açorianos vâo dispor 
de ajudas anuais entre 800 e 900 
euros (160 e 180 contos) por hectare 
para aplicarem medidas agro- 
ambientais propostas pelo Governo 
regional com vista à protecçâo das 
lagoas de Sâo Miguel. 
A informaçâo foi avançada pelo 
secretârio regional da Agricultura 
numa reuniâo corn lavradores nas 
Sete Cidades, uma freguesia onde a 
lagoa local apresenta um elevado 
estado de eutrofizaçâo (excesso de 
nutrientes na âgua), problema que se 
estende a outras do arquipélago. 
Segundo Ricardo Rodrigues, os 
apoios financeiros, integrados na 
protecçâo das lagoas, destinam-se aos 
agricultores que possuam terras 

agricolas em produçâo e que 
apresentem um piano de manutençâo 
das suas exploraçôes. 
Fara isso, ficam obrigados a nâo fazer 
adubaçôes, tratamentos 
fitossanitârios e pastoreio nas zonas 
de protecçâo, assim como a reduzir o 
encabeçamento (numéro de animais 
por hectare) para os valores definidos’’ 
no programa. 
Ricardo Rodrigues adiantou que o 
projecto de medidas agro-ambientais, 
que prevê um periodo de cinco anos 
para as ajudas financeiras, pretende 
conservar os espaços cultivados de 
grande valor natûral, preservar as 
caracteristicas da paisagem e 
promover o planeamento nas 
exploraçôes. 

CRÔniCfl DE COin&Rfl dorwatsanèo corn... 

O Pava Partuguês e eu 
o Fovo Fortuguês pode nâo ser 
instruido, porque durante séculos, a 
escola era privilégio dos que nasciam 
em berços de ouro! 
... Mas os portugueses sâo cultos. 
Sensiveis. Hospitaleiros. Acolhe- 
dores. Humildes. Trabalhadores. 
Abnegados e adaptam-se bem. 
Durante muito tempo, a nobreza de 
carâcter, a palavra dada, a 
honestidade, o esforço, a valentia 
foram o brasâo do Fovo Fortuguês. 
Sa de Miranda bem dizia; “homem 
de um sô rosto, de um sô parecer (...) 
antes quebrar que torcer”. 
E a nossa Histôria estâ cheia de 
herôis e de homens de palavra, como 
Egas Moniz que pôe â disposiçâo, 
como penhor da sua promessa feita a 
favor de D. Afonso Henriques, 
primeiro rei de Fortugal, quando este 
faltou â sua palavra dada aquele 
monarca. 
Mulheres valentes, destemidas, 
também hâ muitas. Anônimas 
muitas delas aquando da partida dos 
maridos, dos filhos, dos irmâoes para 
o mar... para a guerra. Sâo elas que 
cultivam a terra, criam os filhos, 
amparam os velhos, sâo a trave 
mestra da familia! 
Fadeiras de Aljubarrota (recordemos 
aquela padeira que no século XIV, 
aquando de batalha de Aljubarrota, 
mata corn a pâ do forno, sete 
soldados inimigos) também ainda 
abundam hoje por ai. 
E depois... até hâ aquelas mulheres, 
que na agitaçâo das feiras, vendem os 
maridos por um conto de reis, à 

amante, que compra assim os seus 
direitos à légitima, para este nunca 
mais a incomodar... 
Mas sobre a Mulher particularmente, 
me ocuparei um dia destes. 
Voltando aos Fortugueses, hâ um 
estudo muito completo de Jorge 
Dias, que documenta em pormenor, 
tudo acerca do Fovo Lusiada, das 
suas qualidades e defeitos. 
E intéressante reparar também, o 
modo particular da colonizaçâo 
praticada pelos portugueses. 
Imediatamente se integram, se 
misturam corn as diferentes raças 
que descobrem. Foi assim, um 
exemplo, no Brasil. 
A carta de Fero Vaz de Caminha 
explica-nos e fala corn algum humor 
do espanto do homem português 
perante tudo o que vê!... 
Dâ-se assim uma miscegeneraçâo tal, 
que o nosso sangue se encontra 
espalhado por todo o mundo! 
Hâ historiadores que apontam as 
diferenças de carâcter dos povos 
colonizadores latinos e saxônicos, 
para explicar o retrocesso ou 
progresso, a falta de disciplina ou o 
progresso econômico, dos paises 
actuais da América do Sul e da 
América do Norte. 
A meu ver, mesmo no que diz 
respeito ao racismo, corn algumas 
excepçôes naturalmente, os 
Fortugueses nâo sâo racistas: sâo 
abertos, acolhedores e sem 
preconceitos quanto a raças. 
Acolhem tâo bem, que nâo sem 
tristeza e alguma indignaçâo, escutei 

em Den Hâag o seguinte comentârio: 
“Coitados dos Fortugueses sâo tâo 
pobres! 
Dâo tudo o que têm e ainda ficam 
felizes” (...)! 
Talvez a longa costa portuguesa, o 
apelo do mar, façam este povo 
aventureiro, sonhador, destemido... 
Fassei 6 meses no mar. 
De vez em quando, no meio do 
oceano imenso, imaginava como é 
que o Fovo Fortuguês, em caravelas 
tâo frâgeis, sem quaisquer meios 
inicialmente pelo menos, conseguia 
pérsistir, lutar, vencer a solidâo, a 
falta de meios, o desconhecido, a 
ferocidade de povos tâo diferentes 
que certamente assustados, nâo os 
recebiam em palmas. 
Resistiam e matavam como podiam 
todos os intrusos e inoportunos. 
Os Caraibes e algumas outras etnias, 
gostavam mesmo de saborear a carne 
dos inimigos, para se tornarem 
valentes e invenciveis como eles os 
julgavam! 
... e preferiam a carne dos müsculos 
(as entranhas nâo, porque lhes 
causavam mal estar) dos povos que 
adoravam os temperos, porque a 
carne dos povos “enjoados” era 
menos gostosa... Os Fortugueses e os 
Espanhôis eram os preferidos! 
Bem, e jâ agora as Mulheres, quando 
deixavam de ser amadas também 
eram comidas! Os bébés 
rechonchudos, gordinhos, filhos das 
mulheres inimigas, eram um petisco 
especial. 
Factos intéressantes a que a leitura 

ex~assist<2n ttz 

convi^at^ii 
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nos dâ acesso. 
A propôsito, os livros, a leitura sâo 
algo muito especial que aconselho 
vivamente a todos. Uma companhia 
amiga para todos os gostos e 
momentos. 
O livro é o amigo certo no momento 
incerto! 
A este assunto voltaremos noutra 
ocasiâo. Mas por favor, nâo faça 
como um senhor meio conhecido 
que nunca lia. A mulher muito 
desgostosa, falava-lhe do valor e 
dos beneficios, da magia da 
leitura. Muito contente eUtâo o 
marido (era funcionârio, 
desenhador, ai duma Câmara 
Municipal) resolveu dedicar-se à 
leitura. Fassou a 1er... o Tio 
Fatinhas, na casa de banho e... 
achava que jâ lia muito. 
Também havia pais que surravam os 
filhos quando eles liam o livro da 
Biblioteca de Turma. Os seus filhos 
andavam na escola para estudar, nâo 
era para a malandragem de estar a 
1er... 
Mas bem, Fortugueses, Histôria, 
Descobrimentos, a problemâtica de 
leitura, o papel da Mulher na 
sociedade portuguesa, foram 
pincelados desta nossa conversa 
amiga e sem pretensôes. 
E nâo se esqueça, uma leitura 
oportuna, um bom livro pode ajudar 
a re‘ ^lver muita coisa. Expérimente 
e vei ! 
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Informaçôes pelo tel: (416) 537-1088 
estâo à venda nos sequintes locaiss 

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 MISSISSAÜGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact Liquidation -187 Lakeshore Rd. E. 

EM BRAMPTON: Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 

EM HAMILTON: - Alves Meats -157 Macnab St. N. Tel: (905) 528-0165 

EM LONDON: 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 

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

Sanyo MCD-1190 

Panasonic RX-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

125, 00 

Citizen JTR1819 ... 
Portable Radio AM/FM ^ U |j 
Cassette/Recorder Player * 

Générai liectric 
^55 

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

CD Portable, Digital 
Radio AM/FM, 

Cassette Recorder 
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CLASSIFICADOS 

(Zûasscéicadûs 
Pessoal para limpeza para as areas de Toronto, 
Mississauga e Etobicoke. Tel.:416-534-8526. 

Padeiro para a area de Mississauga, contactar José. 
Tel.: 905-712-8882. 

Pessoal para trabalhar em armazém, contactar Miguel. 
Tel.: 416-785-0685. 

Carpinteiros para casa novas, contactar Fernandes. 
Tel.:416-740-0354. 

Casai corn carro para limpeza, Tel.:905-949-4014. 

Bricklayers, contactar Ana da Silva. 
Tel.: 416-762-5947. 

Pedreiros e pessoal para assentar tijolos. 
Tel.:416-876-7978. 

Pessoa para limpeza na area de Etobicoke. 
Tel.:905-847-7984. 

Casai para limpeza para a area de Toronto, contactar 
Joe ou Marina. Tel.: 416-873-2534. 

Pessoal para companhia de alarmes corn ou sem 
experiência, contactar George. Tel.: 905-502-8288. 

Pessoa corn experiência para balcào de pastelaria. 
Tel.: 416-538-7700. 

Pessoas para lavagem de carros, contactar Tony. 
Tel.: 416-816-3194. 

Supervisor/ra para companhia de limpeza, contactar 
Joe Gomes. Tel: 905457-8874. 

Pessoal, para promoçôes para a area de Toronto, 
contactar Ana. Tel.: 416-588-9837. 

Pessoal para limpeza para as areas de Toronto, 
Mississauga e Etobicoke. Tel.: 416-534-8526. 

Bricklayers, contactar Ana da Silva. 
Tel.: 416-762-5947. 

Empregada para escritôrio, corn conhecimento de 
computador. Tel.:905-568-3838. 

Pessoal para Forklift e bricklayers, contactar Alvaro 
Caldas. Tel.:416-638-8880. 

Pessoa para trabalhar corn cimento, contactar Victor. 
Tel.:416-399-7490. 

Assistente social para varias funçôes, incluindo visitas a 
casas, contactar Norma Frank. 
Tel.:416-532-4828. 

Distributors Inc. 
Especialista em 

Electrodomésticos 
de 220V/50HZ 

Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, 

Magic Chef, Kelvinator, Moulinex Kitchen 

Aid, Hoover, Black & Decker, Skill, Pionner, 

Sharp, General Electric, JVC. 

Todos os nossos electrodomésticos 
de 220v/50hz têm Garantlas Internacionais 

15SQ Steeles Ave. W. 
at □ufferin St. 

Tel: CS053 665-3734 

TJlILUILrCDMLC (DSAuaSâ 

Senhora para churrasqueira. 
416-538-3363 

Pessoas para balcào de churrasqueira. 
Tel.; 416-658-9577 

Booli Keeper Wanted 

F lexible Hours 
Must Know MYOB system 

Own transportation 
Speak English 

Fax: 416-538-0084 
E-mail Jmartins@cirvfm.com 

Vendedores/as de automoveis 

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

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

Se esta interessado contacte: 

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

Email: okhan@dfcauto.com 

Assine e divulgue Nome:  

O MILÉNIO   
Morada:  

Assinatura anual no Canada,   
por apenas $48, GST induido, Q Postal: 

para os EUA $75 e Europa $130. 
Tel: ( )   

Carapaus no Torno 
ItICCCDICtITtS: 

7 kg de carapaus ; 
2 colheres de sopa de farinha ; 
7 dl de azeite ; 
1 tomate maduro ; 
3 dentes de alho ; 
7 folha de louro ; 
7 cebola ; 
sal ; 
pimenta ; 
colorau 

COnP&CCflO: 
Tiram-se as cabeças 
e arranjam-se os 
carapaus. 
Temperam-se com 
umas pedrinhas de 
sal. 
Passam-se os 
carapaus por 
farinha, sacodem e 
dispôem-se no 
tabuleiro onde jâ se 
deitou O azeite. 
Espalha-se sobre o peixe a cebola cortada em 
rodelas finissimas e rega-se tudo com um 
preparado feito à parte, misturando o tomate 
cru (sem pele e sem sementes) esmagado com 
as maos, os alhos picados, o louro cortado em 
bocadinhos, sal, pimenta e colorau. Junta-se 
ainda um pouco de âgua e leva-se ao forno até 
estar bem cozido. 

Até hâ bem pouco tempo era bastante dificil 
encontrar peixe na Beira Baixa. Chegava ali 
em caixas de folha especialmente concebidas 
para o efeito, de que se mostra um exemplar. 

SOBR£n£Sfl: 

Bolo de Canela 
InCREDIEIITES: 

2 ovos ; 
2 chdvenas de açûcar 
1 chavena de kite 
1 chavena de azeite 

* 3 chdvenas de farinha 
7 colher de chd de canela. 
7 colher de chd de bicabomato 

(OnPECCflO; 

Batem-se os ovos 
com o açûcar. 
Junta-se o azeite e 
bate-se. 
Junta-se o leite e a 
canela e bate-se. 
Peneira-se a farinha 
com o bicarbonato e 
mistura-se 
rapidamente ao preparado anterior. 
Leva-se a cozer em forno médio numa forma com 
buraco untada e polvilhada 
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SAÜDE EM SUA CASA 

A QUEDA NA HISTÔRIA DO CABELO 

Para podermos conhecer melhor a 
histôria de nos prôprios, temos de 
compreender a histôria do cabelo. 
Olhemos para os animais! Quase toda 
a sua pele é coberta pelos pelos. No 
homem, o pelo deixou de ser um 
isolador térmico necessârio à 
sobrevivência, mas ficou dele 
vestigios em forma atrofiada. Bern 
desenvolvidos ficaram apenas os 
pelos do sexo, a barba e os cabelos. 
O cabelo esta intimamente ligado ao 
sexo, nào sô por razôes psicolôgicas 
onde a imagem tem um papel 
mediador, mas também nas suas 
origens bioquimicas, fisiolôgicas ou 
de anatomia. Ao cobrir-se, o homem 
cobriu também os ôrgâos genitais; 
para os anunciar ficaram sô o rosto, 
corn ou sem a barba, e as formas nas 
madeixas dos cabelos. 
O cabelo nasce nos foliculos 
espalhados pela pele e sâo , as 
hormonas sexuais que lhe dâo vida e 
desenvolvimento. O aparecimento, ou 
a queda, dos pelos espalhados pelo 
corpo deve-se à actividade da 
hormona testosterona: a hormona 

sexual masculina. Esta hormona é 
responsâvel pelo aparecimento dos 
ôrgâos genitais, e também pelos 
caractères sexuais secundârios, 
incluindo o bigode, a barba, e a forma 
dos cabelos. Até mesmo a careca: uma 
distinçâo sexual, quase sô nos 
homens, é causada pelo efeito das 
hormonas masculinas que destroem o 
cabelo. 
A calvicie androgenética: problema 
hereditârio em que os genes herdados 
dos pais vâo causar perça de cabelo, é 
a causa mais frequente de careca no 
homem adulto. A perça do cabelo é 
lenta e aparece em 20% dos homens 
pelos vinte anos de idade, 
aumentando 10% por década; pelos 
cinquenta, cerca de metade dos 
homens tem careca. Na mulher a 
perça de cabelo de origem 
androgenética é pouco frequente e, 
quando aparece, é geralmente parcial 
e pouco intensa. Os genes 
determinam o tempo de 
aparecimento e a forma da careca, 
corn o mesmo feitio da dos pais. A 
causa da queda do cabelo é a acçâo 

destruidora nos foliculos da hormona 
dehidrotestosterona (DHT), 
résultante, por reacçào enzimâtica, da 
testosterona. Os cabelos das têmporas 
e alto do pescoço resistem â acçâo 
destruidora de DHT e nâo caiem, 
podendo fornecer cabelo para o ünico 
tratamento curativo da calvicie: o 
transplante de. cabelo. Além do 
transplante sô existem dois outros 
tratamentos que podem ser efectivos 
no tratamento da calvicie: a droga 
finasterida (Propecia) por via oral, ou 
a fricçâo diâria corn uma soluçâo a 2% 
de minoxidil (Rogaine). A finasterida: 
droga que évita a conversâo de 
testosterona em DHT, nunca deve ser 
usada por mulheres, e sô é efectiva 
nas carecas localizadas à coroa da 
cabeça. A fricçâo corn monoxidil 
aumenta a circulaçâo e actividade dos 
foliculos, contribuindo para diminuir 
a perça dos cabelos. Estes tratamentos 
levam cerca de seis meses a mostrar 
algum efeito, implicando, para que 
tenham alguma utilidade, muitos 
anos de disciplina e de despesa. 
A alopecia nâo é mais do que o nome 
erudito da calvez. Enquanto a careca 
hereditâria aparece na fronte ou no 
vértice da cabeça, a alopecia areata 
aparece em manchas, geralmente 
arredondadas ou ovais, onde hâ perça 
repentina de cabelo; no homem. é 
frequente em âreas da barba. Aparece 
por igual em ambos os sexos, e em 
todas as idades, sendo, na criança., a 
causa mais frequente de perça de 
cabelo. Muito raramente a alopecia 
pode ser total: quando nâo fica na 
cabeça um sô cabelo. Na alopecia 
universal, que é uma doença 
extremamente rara, nâo fica no corpo 
um ünico pelo. A alopecia areata é, 
quase sempre, uma doença 
temporâria, que se cura mesmo que 
nâo haja tratamento. Como esta 
doença parece ser de origem 
imunolôgica, o tratamento corn 
injecçôes locais de cortisona podem 
trazer de volta mais depressa o pelo; a 
fricçâo corn monoxidil também pode 
ajudar. Em alguns poucos casos de 
alopecia areata, e na alopecia total, a 
perça dos cabelos nâo tem cura, e a 
pelada fica permanente. 
Algumas alopecias podem ter uma 
origem traumâtica. A 
tricotilomania: uma doença psiquica 
sete vezes mais frequente em 
crianças do que no adulto, résulta do 
acto compulsivo de torcer e arrancar 
cabelos, associado geralmente a 
factores emocionais. A alopecia de 
tracçâo résulta do uso de ferros 
quentes e puxôes na cosmética de 
alisar cabelos; nâo admira que seja 
mais frequente nas. mulheres de 
origem africana, ou nas clientes de 

Trânsito? Noticias?    
 Tempo? Desporto? 

iNroRMAÇÀo PERMANENTE! 

R A D 
INTERNATIONA TORONTO 

TOnOKTO’S UUlT‘ 
tr(J|?4tSWPERM« 

horats diàrîas de radio 
ao serviço da cultura 
portuguesa 

H 

JL 
Todos os 
domingos das 
8:00 àS 9:00 
da manhâ 
no 

Agora em todo o mundo 
através da internet: 

www.cirvfm.com 

CZiW’ifbrL.. a estaçâo dû ifkituZûü! 

FESTIlAl POlTlQUtS 
lAAlt E TEIEViSAl 

Tel: (416) 537-1088 FaX: (416) 537-2463 

salôes, que procuram modificar a 
textura dos cabelos. Infecçôes, 
sobretudo as causadas por fungos, 
queimaduras, ou qualquer doença 
que ataque a pele, podem causar 
cicatrizes nos foliculos, resultando 
em perça de cabelo. As drogas 
tôxicas usadas na quimioterapia do 
cancro atacam os foliculos, mas nâo 
causam cicatrizes; por isso torna a 
vir, mais tarde, outro cabelo. 
A percepçâo de que os cabelos caem, 
ou começam a rarear, pode causar 
muita ansiedade, e é responsâvel por 
um grande numéro de visitas aos 
consultôrios médicos. Na maioria 
das vezes nâo sâo as alopecias, mas 
sim a verificaçâo de que os cabelos 
caiem em maior quantidade, ficando 
visiveis nos pentes e fundo das 
banheiros, o que leva muitas pessoas 
a queixarem-se aos seus médicos. 
Esses periodos de excesso de queda 
de cabelo sâo normals, pois todo o 
cabelo, como qualquer outra coisa 
na vida: nasce, cresce e cai; existem 
ciclos na histôria dos cabelos. 
O cabelo tem fases de crescimento e 
fases de repouso, havendo certos 
periodos em que cai muito mais; 
haverâ outras fases em que ele nasce 
e cresce mais, e a pessoa manterâ, ao 
longo dos ciclos, todo o seu cabelo. 
Contudo, em algumas doenças, 
acidentes, e operaçôes, ou corn 
alguns medicamentos, dietas 
extremas, e fortes emoçôes, pode 
prolongar-se a fase de repouso, que 
pode durar por vezes mais de meio 
ano, corn perça continua e difusa 
dos cabelos. Esta doença capilar é 
uma forma frequente, mas 
temporâria, de queda de cabelo. 
Quase sempre o cabelo volta à fase 
de crescimento, e, passado mais de 
um ano, a cabeleira continua corn a 
mesma quantidade de cabelo. 
A grande importância atribuida aos 
cabelos jâ vem dos tempos remotos 
da Histôria, como o atestam a 
histôria mitolôgica de Sansâo, ou a 
crença na honra dos pelos da cara 
que levou alguns homens ilustres a 
empenharem as barbas como 
garantia de dignidade e de respeito. 
No século XVII e XVIII usaram-se 
cabeleiras; um século depois 
cartolas altas e uma grande 
variedade de chapéus. O cabelo é a 
parte mais visivel do sexo, que realça 
a beleza do corpo, e continua a criar 
ansiedades e a motivar ostentaçôes. 
Por isso nâo admira que, por traz do 
aspecto e aparência dos cabelos, se 
tenha desenvolvido uma arte e 
indüstria de milhôes; e por causa da 
falta de cabelo: uma ânsia de lucros, 
baseada, tantas vezes, em promessas 
falsas, e puras ilusôesi. 
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OM do Norte pede 
parecer sobre eventual 
violaçâo da privacidade 
O Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos afirmou ter 
pedido um parecer formai a diversas 
instituiçôes politicas, sobre a eventual 
violaçâo do direito à privacidade por 
parte de legislaçâo do Ministério da 
Saüde. 
Os médicos do Norte contestam 
nomeadamente que a 
comparticipaçâo de neuropléticos e 
anti-depressivos para doentes corn 
certas patologias psiquiâtricas sô 
tenha lugar se na receita for referido o 
numéro de uma portaria. 

A referência à portaria permite ao 
utente usufruir de uma 
comparticipaçâo no medicamento, 
que pode ir até aos cem por cento, 
mas indica que ele sofre de uma das 
doenças definidas na legislaçâo como 
tendo direito a isençâo total de 
pagamento. 
Para o CRN da Ordem dos Médicos, 
esta situaçâo viola a obrigaçâo legal 
do médico ao sigilo profissional e 
desrespeita as garantias 
constitucionais de privacidade dos 
dados pessoais dos cidadâos. 

Esta posiçào foi jâ cbntestada pela 
présidente do Colégio de Psiquiatria 
da ordem dos Médicos, Lulsa 
Ferreira, que considéra que a 
legislaçâo actual nâo pôe em causa, 
de modo algum, o direito à 
privacidade dos cidadâos. 
Luisa Ferreira, psiquiatra no Hospital 
de Santa Maria, considéra que o 
actual texto legal "nâo obriga a pôr 
um diagnôstico" na prescriçâo e que 
hâ varias outras patologias, como os 
casos do Lupus ou de Alzheimer, 
onde a situaçâo é semelhante. 
Para a especialista, defender a 
retirada da indicaçâo do nùmero da 
portaria em causa nas doenças 
psiquiâtricas, mas mantendo as 
restantes na mesma situaçâo, "é uma 
forma de estigmatizar a doença 
mental, porque se esta a escondê-la". 
"Se eu for â farmâcia corn uma receita 
de um antibiôtico, o farmacêutico vai 
perceber que eu tenho uma infecçâo. 
Mas o farmacêutico também esta 
obrigado ao segredo profissional", 
disse. 

O bastonârio da Ordem dos Médicos, 
Germano de Sousa, afirmou partilhar 
as preocupaçôes do présidente do 
conselho Regional do Norte da OM, 
Miguel Leâo, e disse que ele prôprio 
jâ pensou em levantar a questâo junto 
do colégio de Psiquiatria. 
O Ministério da Saüde contestou jâ 
também a posiçâo dos médicos do 
Norte, garantindo que a referência na 
receita à portaria visa apenas permitir 
ao utente beneficiar de uma 
comparticipaçâo de cem por cento. 
Apesar dos esclarecimentos, o CRN 
da Ordem dos Médicos mantém as 
suas apreensôes, pelo que enviou jâ 
um pedido formai de "apreensâo da 
legitimidade e a verificaçâo da 
validade" da legislaçâo. 
O pedido foi enviado à Presidência da 
Repùblica, Procuradoria Gérai da 
Repùblica, Provedoria de Justiça, 
grupos parlamentares, Comissâo 
Parlamentar de Saüde, Comissâo 
nacional de Protecçâo de Dados er 
Conselho Nacional de Etica para as 
Ciências da Vida. 

Washington vai enviar nova missâo a israoi 
Os Estados Unidos vâo enviar uma 
nova delegaçâo ao Médio Oriente para 
se encontrar corn responsâveis israelîtas 
e palestinianos, tendo por objectivo pôr 
termo â violência, indicou hoje o 
departamento de Estado. 
O adjunto do secretârio de Estado 
Colin Powell para os assuntos do Médio 
Oriente, David Satterfield, esta 
actualmente no Libano e desloca-se 
depois à Siria, antes de seguir para 

Israel, precisoü o porta-voz, Richard 
Boucher. 
"A sua missâo sera pedir âs duas partes, 
que tomem medidas para aplicar as 
recomendaçôes do Piano Mitchell o 
mais rapidamente possivel", 
acrescentou Boucher. 
Na sua missâo, Satterfield deverâ estar 
acompanhado de outros responsâveis 
norte-americanos, avançou o 
departamento de Estado, sem avançar 

Reclusos vâo ser pagos 
para replantar zona ardida 
Os reclusos do estabelecimento 
Prisional de Sintra vâo ser pagos para 
reflorestar a partir de Outubro a ârea do 
Parque Natural Sintra-Cascais (PNSC) 
ardida hâ um ano, disse um técnico do 
PNSC. 
Ao contrario do que a agência Lusa 
tinha avançado, "o trabalho que 
eventualmente possa vir a ser 
assegurado pelos reclusos nâo sera 
gratuito", nem sequer semi-gratuito 
como disse inicialmente Joâo Alves, 
antigo director do parque. 

O mesmo técnico frisou que a situaçâo 
se enquadra "na normal prestaçâo de 
trabalho pelos reclusos que se 
encontram nos estabelecimentos 
prisionais". 
Entretanto, o PNSC e o Instituto de 
Reinserçâo Social (1RS) assinaram jâ um 
protocole para prestaçâo de trabalho a 
favor da comunidade por pessoas 
condenadas até um ano de prisâo, como 
pena substitutiva, iniciativa que também 
permitirâ ao parque ir buscar alguma 
mâo-de-obra a custos reduzidos. 

0 GOVERHO ESTA A OFERECER ANUALMENTE 
ATÉ $400 PARA 0 SEÜ FUNDO DE ECONOMIAS 
PARA A EDOCAÇÂO DOS SERS 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 RESP. 
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 Consultant 
Tel. C4nB3 5S4-7SS4 

FALAMOS PORTUGUES vvood Cundy 

CIBC Wood Gundy is a division of CIBC World Markets Inc. Member CIPF. 

qualquer precisâo. 
Anteriormente em Ancara, o primeiro- 
ministro israelita, Ariel Sharon, indicou 
aos jornalistas que a delegaçâo norte- 
americana insistirâ na adopçâo de uma 
proposta do G8 favorâvel ao envio de 
observadores internacionais para a 
regiâo, que ele jâ rejeitou. 
Boucher indicou apenas que uma 
proposta relacionada corn o envio de 

observadores sera discutida no quadro 
das etapas que conduzirâo à aplicaçâo 
do relatôrio Mitchell. 
"Discutimos a questâo dos 
observadores internacionais no 
contexto de uma observaçâo por uma 
terceira parte, aceite por ambos e no 
quadro das recomendaçôes do relatôrio 
Mitchell", prosseguiu Boucher. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
lelefone; (416) 603-7978 

HîîHi entrevista com o Naturista Homcopatu 
Antonio Medeiros, jii ami niintos anos de expericcin, 
tfiie o poderd ajudar na sohiçào dos sens pwhlenias. 
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Valentim Loureiro 
deseja fim da especulaçâo 
sobre arbitragens 
O présidente da Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional (LPFP), 
Valentim Loureiro, manifestou o 
desejo de ver um ponto final nas 
habituais especulaçôes sobre 
arbitragens no futebol. 

No lançamento de mais um 
campeonato, Valentim Loureiro 
lembrou as novas regras criadas pelos 
clubes e considerou que foram 
"criadas as condiçôes para que nâo 
haja contestaçâo antes ou depois dos 

jogos". 
"Estou convencido de que a partir de 
agora, corn as novas regras 
amadurecidas pelos clubes, vai ser 
muito mais dificil assistir a 
contestaçôes sobre arbitragens", 
vincou. 
O dirigente apelou para a 
compreensâo de todos os agentes 
desportivos e recordou que os 
ârbitros sâo humanos e, como tal, 
susceptiveis de cometer erros. 
"O importante é que nos erros, que se 
deseja que sejam cada vez menos, nâo 
fique qualquer düvida de que estes 
nâo foram cometidos de forma 
intencional", sublinhou. 
Valentim Loureiro manifestou-se 
ainda convicto de que o campeonato 
vai ser mais compétitive, sustentando 
a sua opiniâo no facto dos clubes nâo 
terem deixado sair os sens melhores 
futebolistas e terem contratado 
estrangeiros de qualidade. 
"Espero que este campeonato seja tâo 
ou mais compétitive que os dois 
ültimos, em que sô no final se soube 
quem era campeâo, quem ia à UEFA, 
subidas e descidas", completou. 
O responsâvel da Liga apelou ainda 
para o "fair-play" de todos os agentes 
desportivos, lembrando que as 
vitôrias devem sempre ser 
conseguidas mediante o respeito 
inequivoco pelas regras do jogo e 
pelos adversârios. 

f( POPTO 

Chamho vai para o Saragoça 
o futebolista do FC Porto Carlos 
Chainho vai actuar no Saragoça de 
Espanha nas prôximas épocas, 
anunciou o seu empresârio. 
Antes do jogo da terceira pré- 
eliminatôria da Liga dos Campeôes 
entre o FC Porto e os suiços do 
Grasshopper, a disputar no Estâdio 
das Antas, Jorge Mendes confirmou a 
saida do futebolista, que cumpriu très 

épocas no FC Porto sob o comando 
técnico de Fernando Santos. 
Deverâ ainda ser definida a duraçâo 
do vinculo de Chainho ao Saragoça, 
conjunto que assegurou a presença 
na Taça UEFA aô vencer a final da 
Taça do Rei de Espanha e que no 
inicio da temporada jâ tinha 
assegurado os serviços do ex-portista 
Esquerdinha. 

PRAm DE MIRA 
Bakery Si 5port:s Bar 

aAberto a partir das 5:30 am 
para o pequeno afmoço 

aPastelaria 

1346 St. Clair Ave. W 
TORONTO 

) 

aPâo fresco {Português e Italiano) 

Tel: 416-651-5348 

Sandes de carnes trias 
Bifanas e Pregos 
Jogos de Futebol 

via Satélite 

Breves Internacionais 
Junior Balano assina polo Flamengo por um ano 
O defesa brasileiro Junior Baiano, que este ano esteve suspenso quatro meses 
por consumo de cocaina, assinou terça-feira contrato por um ano corn o 
Flamengo, équipa treinada pelo técnico Mario Zagallo. 
"Baiano é um jogador de casta, um jogador popular que se dâ bem corn todos 
os colegas nos clubes por onde passa e estamos convictos de que fizemos uma 
grande contrataçâo", disse o vice-presidente do Flamengo, Walter Oaquim. 
O futebolista, que esteve no Mundial de França'98, acusou o consumo de 
cocaina em Janeiro, apôs uma anâlise realizada a seguir à final da Taçajoâo 
Havelange, na quai ajudou o Vasco da Gama a ganhar o troféu. 

Biorklund deixa Valencia rumo aos italianos do Veneza 
o defesa internacional sueco do Valencia, Jonas Bjkorlund, de 30 anos, foi 
transferido para a équipa italiana do Veneza, anunciou fonte do clube 
espanhol. 
Bjorklund, que se encontrava no Valencia desde 1998, representou jâ o 
Glasgow Rangers e o Gotemburgo, mas também jâ esteve em Itâlia, oijde 
representou o Vicenza, na época de 1995-1996, tendo sido falado no "defeso" 
como provâvel reforço do Benfica. 

AS Rome / Saliou Lassissi indisponivel por cinco meses 
o futebolista internacional costa-marfinense Saliou Lassissi, contratado esta 
temporada pelos campeôes italianos do AS Roma, sofreu uma dupla fractura, 
da tibia e perônio, no jogo particular com o Boca Juniors (3-1). 
A grave lesâo surgiu na sequência de um lance em que o argentino Barjho 
cometeu uma falta dura sobre Lassissi, que tinha entrado em campo apenas 
sete minutos antes. O defesa da Costa do Marfim, que na ültima época 
representou a Fiorentina, vai estar parado cinco meses. 

flTiniSMO: flUflDIfllSZOOl 

Brasileira Fabiane dos Santos 
suspensa por doping 
A atleta brasileira Fabiane dos Santos 
foi suspensa por "doping", ficando 
impedida de correr os 800 metros nos 
Mundiais Edmonton 2001, onde era 
um dos principals trunfos do Brasil 
para chegar às medalhas. 
A informaçâo foi dada terça-feira pela 
Confederaçâo Brasileira de Atletismo 
(CBAT), segundo a quai Fabiane dos 
Santos acusou hormonas masculinas 
num controlo efectuado a 6 de Maio 
ültimo, por ocasiâo do Grande 
Prémio do Brasil. 
Fabiane dos Santos, que jâ fora 
controlada positivamente por 
nandrolona, um esterôide 
anabolisante, em 1995, enfrenta uma 
sançâo agravada, podendo mesmo ser 
expulsa da modalidade, segundo um 
porta- -voz da CBAT. 

A suspensâo da atleta brasileira, 
confirmada entretanto em Edmonton 
por um responsâvel da Federaçâo 
Internacional (lAAF), entra 
imediatamente em vigor. 
Segundo a CBAT, a "testosterona 
encontrada na urina de Fabiane dos 
Santos provém da utilizaçâo de 
esterôides e nâo é de ordem 
patolôgica ou psicolôgica". 
A atleta brasileira, de 25 anos, era um 
das favoritas nos 800 metros, depois 
de ter ganho a distância nos Meetings 
do Rio de Janeiro, Milâo e Sevilha. 
A 20 de Julho, no Monaco, Fabiane 
dos Santos, obteve a segunda melhor 
marca da temporada, 1.57,16 minutos, 
sô superada pela moçambicana Maria 
de Lourdes Mutola, vencedora da 
corrida em 1.57,11. 

SUPRA - St. Catherines Rema Waives 
Domingo, dia 12, a équipa luso- Canada-CPSL. 
canadiana do Toronto SUPRA defronta O jogo SUPRA - St. Catherines serâ 
o St. Catherines Roma Wolves, a contar jogado no Brockton Stadium (na 
para a Liga Profissional de Futebol do Dufferin Mail), pelas 18h45. 

Jornal 
O 

Milénio 
o seu 

semanârio 

TcCeuiôûm 
Direct TV desde $249 
Dish Network desde $499 

Ajuda nas reclamaçôes ao seguro. reparaçôes 
nos receptores. & instalaçào. 

Programaçào de cartôes e reparaçôes nos 
cartôes de Dish Network 

DigiM tteiMcd 
Teiefonel 905 633-6873 
En+regas em l^oclo o Canada 

2100 Lakeshore Rd. - Burlington, ON - L7R 1E3 
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Boavista inicia defesa do ti'tuio mas a ronda é de clàssico 
A I Liga Portuguesa de Futebol, época 2001/2002, arranca 
sexta-feira, corn o Boavista, pela primeira vez na histôria da 
prova, a partir na defesa do titulo, numa ronda onde no 
entanto o atractivo maior é o clàssico Sporting-FC Porto. 
Uma temporada de esperanças renovadas para varias équipas, 
a avaliar pelos investimentos no defeso, embora o favoritismo 
esteja mais uma vez do lado dos très "grandes", FC Porto, 
Sporting e Benfica, mesmo em relaçâo ao campeâo, mas ainda 
"outsider", Boavista. 
E precisamente aos "axadrezados" que compete a abertura da 
época, ao receberem sexta-feira no Estâdio do Bessa o Beira- 
Mar (21:00), embora o grande embate da jornada seja mesmo 
o Sporting-FC Porto, agendado para domingo (19:00). 
Antes ainda do clàssico entre "leôes" e "dragôes", também o 
Benfica entrarà em acçâo, no sàbado (21:00), corn uma 
deslocaçâo ao campo do Varzim, que régressa este ano ao 
escalào maior do futebol português, muito aguardada pelos 
adeptos "encarnados". 
Serà um intéressante teste para a équipa "encarnada", depois 
de uma pré-epoca de valiosas contrataçôes (Zahovic, Drulovic, 
Simâo, Argel, Mantorras, etc) e de euforia entre os adeptos 
benfiquistas, pois mais que nunca os "encarnados" parecem 
estar apetrechados para conquistar um titulo que jà lhes 
escapa hà sete anos. 
Na preparaçâo os comandados de Toni e Jesualdo Ferreira 
deram bem conta do recado, sem qualquer derrota, mas o 
campeonato é sempre outra histôria, e agora importa ver a 
solidez e entrosamento de uma équipa praticamente 
"reconstruida". 
No sàbado é também o dia em que entra em acçâo o Sporting 
de Braga, uma das surpresas do ultimo campeonato (quarto 
classificado), que sem Feher (FC Porto B), Luis Filipe 
(Sporting) ou Andrade (Benfica) recebe o Uniâo Leiria. 
Os leirienses foram, aliàs, outra das équipas em grande na 
ultima época, chegando ao quinto lugar - à frente do Benfica 
(6/o) - e sob a orientaçâo de Manuel José. Agora a équipa da 
Uniâo conta corn José Mourinho no papel de treinador. 
Para domingo estâ reservado o grande jogo: o Sporting-FC 

Porto. 
Um clàssico do campeonato em que as duas équipas 
apresentam algumas mudanças também nos respectivos 
plantéis e técnicos novos, corn Octàvio Machado à frente dos 
portistas e o romeno Laszlo Boloni nos sportinguistas. 
É um jogo de emoçôes e multidôes, mas de resultado 
imprevisivel, corn o Sporting a ter apenas a vantagem de jogar 
em "casa" e por isso ter um maior apoio do pûblico. De resto é 
sempre complicado avaliar o verdadeiro "estado" das équipas 
no inicio da competiçào. 
Serà assim esse o factor que pode contribuir ainda mais para 
a "incerteza" quanto a este clàssico, que também apresentarà 
algumas caras novas no Sporting (Niculae, Luis Filipe, 
Quaresma ou Rui Bento) e FC Porto (Esnaider, Ibarra, Rafael 
ou Soderstrom). 
Ainda no domingo joga-se também o Salgueiros-Farense, 
Paços de Ferreira-Belenenses e Vitôria de Guimaràes-Gil 
Vicente. Para segunda- feira està agendado o Maritimo-Vitôria 
de Setübal, enquanto o Santa Clara-Alverca apenas se realiza 
a 02 de Setembro. 

Programa da l/a jomada: 

- Sexta-feira: 
Boavista - Beira-Mar, 16:00 (Sport TV) 
-Sàbado: 
Sporting Braga - Uniâo Leiria, 14:30 (Sport TV) 
Varzim - Benfica, 16:00 (Sport TV) 
- Domingo: 
Salgueiros-Farense, 11:00 
Paços Ferreira - Belenenses, 13:00 
Sporting - FC Porto, 16:00 (RTP 1) 
Vitôria Guimarâes - Gil Vicente, 16:00 (Sport TV) 
- Segunda-feira: 
Maritimo - Vitôria Setübal, 16:00 

- Adiado para 02 de Setembro: 
Santa Clara - Alverca, 12:00 nos Açores (17:00 em Lisboa) 

FC PORTO 
compromete 
eliminatôriaP 
o FC do Porto iniciou o seu jogo 
da primeira mâo da terceira pré- 

eliminatôria corn os suiços do 
Grasshopers, marcando logo aos 8 . 
minutes um golo oportuno do 
médio Paredes. Mas, a bola é 
redonda, e os homens da Suiça, pé- 

ante-pé, igualaram o andamento 
dos portistas e, na segunda parte, 

igualaram o marcador e pouco 
depois superarm os azuis-e- 
brancos. Balde de âgua fria nas f 

Antas! 
O jovem e promissor Helder 

Postiga entrou no jogo e, ainda 
sem ter aquecido, fez um "chapéu 
à Postiga" e o golo do empâte do 

FC do Porto. Corn um 2-2, de todo 
inesperado, os jogadores portistas 

lançaram-se ao ataque,''tentando a 
todo o custo obter o golo da 

vitôria, mas a tâctica do adversario 
conseguiu neutralizar o impacto 
até ao final da partida. 

2-2, um resultado que nâo 
intéressa ao FC do Porto. 

1785 St. Clair Ave., West, Toronto 

Grancl0s 
SALDOS de Verâo 

em West York Chev-OI 
CHEV-OLDS 

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

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

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

Marcus 
Vinicius CHEVROLET 

ülOyMOKILE 
Victor Maciek 

Serviço de assistência técnica e 
reparaçôes em todas as marcas Victor Maciel corn Joào Pavào,feliz 

vencedor do automôvel sorteado pela 

West York nas Pestas do Senhor da Pedra. Contacte: 
Victor Maciel, Marcus Vinicius 

e Herlander Cunha em 
WEST YORK Chev-Olds, 

^785 St. Clair Ave., West. 
Web: ^ 
E-mail 
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Caria Sacramento 
foi 4“ nos 1500 metros 
de Edmonton'2001 

A atleta portuguesa Caria 
Sacramento cortou a meta no 
quarto lugar na final dos 
1.500 inetros dos Mundiais 
Edmonton'2001, atrâs das 
romenas Gabriela Szabo e 
Violeta Szekely e da russa 
Natalya Gorelova. 
Szabo venceu em 4 minutas 
57 centésimos de segundo, 
enquanto a portuguesa ficou 
corn O tempo de 4.03,96. 
Especialista de 5 mil metros, 
distância em que é campeâ 
do mundo desde 1997 e 
campeâ olimpica em titulo, 
Gabriela Szabo conquistou 
em Edmonton a sua primeira 
"coroa" nos 1.500 metros, 
depois de ter sido terceira 
nos Jogos Olimpicos de 
Sidney. 

Argel poderé jogar 
sàbado trente ae Varzim 
O defesa central brasileiro do Benfica Argel poderâ actuar sâbado Trente ao 
Varzim, na primeira jornada da I Liga portuguesa, depois do seu 

certificado internacional ter 
dado entrada na Federaçâo 
Portuguesa de Futebol 
(FPF). 
O atraso no envio do 
documento deveu-se ao 
diferendo entre o 
Palmeiras, anterior clube de 
Argel, e a multinacional 
italiana Parmalat sobre a 
divisâo da verba résultante 
da transferência. 
Depois do processo de Jûlio 
César, o outro defesa 
central brasileiro, ter 
conhecido ontem desfecho 
semelhante, apenas falta 
solucionar a situaçâo do 
avançado Simâo Sabrosa. 
O Barcelona, antigo clube 
do internacional português, 
ainda nào enviou o 
certificado de Simâo, que 
terâ de dar entrada na FPF 
até sexta-feira, sob pena de 
ojogador nâo poderjogar 
Trente ao Varzim. 

Sporting termina 
mini-estâgio na Sufça 
sô corn derrotas 
Resuitado negative nâo apaga exibiçâo positiva 
Ficou na retina a força ofensiva da 
équipa de Laszlo Bôlôni e, para 
infelicidade do Sporting, a magnlfica 
exibiçâo do guarda-redes do 
Barcelona que evitou que os "leôes" 
obtivessem um resuitado positivo. 
O Sporting dominou o "Barça" mas 
foi inferior na vertente mais 
importante do jogo; a eficâcia na 
concretizaçâo. 
No mais duro teste de toda a pré- 
temporada, o Sporting revelou uma 
excelente atitude competitiva, 
produzindo melhor futebol do que o 
Barcelona e o seu ataque forneceu 
indicaçôes muito positivas. Ao invés 
do que tinha acontecido no jogo 
frente ao Villarreal, équipa leonina 
foi tremendamente ofensiva, criando 

imensas 
oportunidades 
de golo que 
foram quase 
sempre 
anuladas corn 
eficâcia pelo 
"gigante" guarda- 
redes dos catalâes, 
principal responsâvel por um ^ 
resuitado corn muito sabor a 
injustiça. 
Por mérita do Sporting, o Barcelona 
atacou poucas vezes, mas teve a 
eficâcia que faltou ao ataque da 
équipa de Bôlôni, vencendo, sem o 
justificar (de forma alguma), por 3-1. 
E o que fica para os registos 
histôricos é o resuitado... 

Selecçoes de Portugal 
em loges preparaçâo 
As Selecçoes de Portugal "AA" e de 
Esperanças. entram em acçâo em 
breve. 
A Selecçâo de Esperanças defronta 
dia 14 de Agosto terça-feira), a 
Espanha, no Estâdio do Bonfim, em 
Setübal, às 21h00. 
A Selecçâo "AA", vai até ao Algarve 

onde defronta a Moldâvia, no Estâdio 
Sâo Luis, em Faro, no dia 15 quarta- 
feira), também às 21h00. 
Esta serâ a primeira prestaçâo da 
équipa das quinas na época 
2001/2002. Jogos de preparaçâo para 
a ultima fase de qualificaçào do 
Campeonato do Mundo. 

Santiago Perez vence 
"etapa-rainha" da Volta 
Barbet brilha na Torre e Juan Mercado arrebata amarela 
1- Etapa - Portalegre - Torre (166 km - qnarta-feira) 

O ciclista espanhol Santiago 
Pérez, da Barbot/Torrié, venceu 
isolado a "etapa-rainha" da Volta 
a Portugal, que ligou Portalegre 
à subida mitica da Torre, num 
total de 166 quilômetros. 
O corredor da formaçâo de 
Gondomar completou o trajecto 
corn o tempo de 04h22m36s, à 
média de 37,9 km/hora, 
batendo à chegada o seu 
compatriota da Ibanesto.com, 
Juan Mercado, e o veterano 
Joaquim Gomes, da 
Carvalhelhos/Boavista 
segundo e terceiro, 
respectivamente. 
Apôs esta tirada, Andrei 
Zintchenko (LA/Pecol) perdeu 
a camisola amarela para o 
espanhol Juan Mercado 
(Ibanesto.com), que lidera 
agora a Gérai corn 23 segundos 
de vantagem sobre o russo. 
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Adruzilo Lopes veoce 
O português Adruzilo Lopes (Peugeot 206 WRC) 
quebrou finalmente o enguiço e venceu a 42* 
ediçâo do Rali Vinho Madeira, com uma 
confortâvel vantagem de 1.23 minutes sobre o seu 
compatriota Miguel Campos, em carro idêntico. 
Lopes, que nunca tinha vencido na Madeira, 
logrou resistir às investidas dos italianos Piero 
Liatti e Andrea Aghini, os dois em Subaru 
Imprezà WRC e ambos vencedores por très vezes 
do rali madeirense. O pilote português beneficiou 
ainda do despiste do alemâo Armin Kremer, cujo 
Toyota Corolla nâo passou da quarta Prova 
Especial de Classificaçâo (PEC), a descida do 
Terreiro da Luta. A grande surpresa foi contudo a 
perfeita adaptaçâo de Miguel Campos ao Grupo A 
do Peugeot 206 WRC, corn o campeâo nacional de 
produçâo a alcançar um brilhante segundo lugar 
da classificaçâo gérai. 

Classificaçâo: 
1. Adruzilo Lopes, 

Por (Peugeot 206 WRC) 2:53.30 boras 
2. Miguel Campos, 

Por (Peugeot 206 WRC) a 1.23,0 minutes 
3. Piero Liatti, 

Ita (Subaru Impreza WRC) a 1.29,9 
4. Andrea Aghini, 

Ita (Subaru Impreza) a 1.30,0 
5. Henrik Lundgard, 

Din (Toyota Corolla WRC) 1.43,4 
6. Rui Madeira, 

Por (Ford Focus WRC) a 2.01,1 
7. Pedro M. Chaves, 

Por (Toyota Corolla WRC) 2.50,7 
8. Cédric Robert, 

Era (Peugeot 206 WRC) a 3.07,0 
9. Vitor Sâ, 

Por (Subaru Impreza WRC) a 4.23,8 
10. Enrico Bertone, 

Ita (Peugeot 306 WRC) a 6.10,5 

Rali Vinho da Madeira 

Calado no Bétis 
o médio Calado vai transferir-se 
para o Bétis de Sevilha, clube da 1* 
Liga espanhola. Calado esteve 
durante o dia de terça-feira em 
negociaçôes corn o clube espanhol, 
devendo assinar contrato corn o 
Bétis quando viajar para Sevilha, 
onde vai realizar os habituais testes 
médicos. 
O acordo entre o clube espanhol e o 
Benfica esta praticamente 
concluido, faltando apenas acertar 
alguns pormenores. 
O negôcio vai permitir ao clube da 
Luz encaixar cerca de 400 mil 
contos corn a transferência e 
resolver a questâo de um jogador 
pouco utilizado na équipa. Recorde- 
se que Calado jâ havia manifestado 

intençâo de abandonar o clube, 
uma vez que reùne poucas hipôteses 
de jogar na équipa de Toni. 
Fernando Meira, Ednilson e 
Andersson têm sido as opçôes do 
treinador "encarnado" e Calado 
dificilmente poderia ambicionar um 
lugar no "onze", ou mesmo no lote 
dos convocados. 
Esta acaba por ser uma boa 
soluçâo para as duas partes, na 
medida em que, por um lado, o 
Benfica recebe algum dinheiro 
pela saida do jogador, e por outro, 
Calado muda-se para um clube 
onde P ode jogar corn maior 
assiduidade e relançar a sua 
carreira numa das mais fortes 
Ligas da Europa. 

Marîtimo-V. Setübal, dia 13P 
o pedido formulado pelo Maritime para adiar 
o seu jogo da la. jornada corn o V. de Setübal, 
foi aceite pelos sadinos... se houver aviâo dia 13’ 
O Maritime, devido ao seu jogo, quinta-feira, 
dia 9, frente ao Sarajevo, para a Taça UEFA, 

pediu o adiamento da sua estreia na I Liga para 
segunda-feira, dia 13 de Agosto, o que nâo 
agradou ao treinador setubalense, Jorge Jesus. 
Mas, se houver aviâo e instalaçôes, o jogo terâ 
lugar no Funchal, dia 13... 

Juiza ordena 
prisâo de 
ex-presidente 
do Benfica 
Perigo de fuga e de conservaçâo da prova. Foi corn 
base nestas suspeitas que o Tribunal de Instruçâo 
Criminal de Lisboa (TIC), decretou a prisâo 
preventiya a Joâo Vale e Azevedo. 
Depois de um longo interrogatôrio, o ex-presidente 
do Benfica foi conduzido para uma cela nos 
calabouços da PJ onde deverâ permanecer a 
aguardar julgamento. 

Ouvido durante quase todo o dia de terça-feira, o 
homem que comandou os destinos da Luz durante 
très anos sô abandonou as instalaçôes do TIC às 20 
e 30. Aos jornalistas, o seu advogado, José Antonio 
Barreiros, confirmou a pena e conséquente 
detençâo preventiva na nova ârea prisional da PJ de 
Lisboa, acrescentando que a defesa ira recorrer 
para a Relaçâo de Lisboa. 
A decisào da juiza do TIC, Conceiçào Oliveira, 
surge quatro dias apôs a conclusào do inquérito do 
caso Ovchinnikov, levado a cabo pelo Ministério 
Püblico (MP), no quai se deduziu acusaçâo contra 
Vale e Azevedo por 14 crimes de peculate e um de 
branqueamento de capitals. No inquérito, o MP 
deu ainda como provada a utilizaçâo de dinheiros 
do clube, provenientes da transferência do guarda- 
redes russe, para pagar a ultima prestaçâo do seu 
iate de luxo. 
No entante, a juiza, que agora foi substituida por 
Conceiçào Oliveira por se encontrar em période de 
férias judiciais, decidiu-se pela "obrigaçâo de 
permanência na residência". Esta decisâo surge 
ainda, segundo fontes ligadas ao processo citadas 
pela Lusa, depois da descoberta de uma carta 
rogatôria, em italiano, que indica que Vale e 
Aievedo terâ vendido o iate particular quando jâ se 
encontrava detido em prisâo domiciliâria. Algo que 
poderâ ser entendido como violaçâo da medida de 
coaçâo que lhe foi imposta pela juiza. 
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Porto som Jardol mos corn a Snportaça 
Jâ O dissemos e repetimos. 
Nâo "acreditem fielmente" 
nos resultados da pré-tem- 
porada dos vossos clubes 
de afeiçâo. Sâo resultado 
falsos, dadas as circun- 
stâncias de "falta de pul- 
môes" dos jogadores, de 
entrosamento, do descon- 
hecimento dos parceiros, o 
nervosismo no "mostrar 
serviço" aos treinadores e 
"pagantes" do clube, as 
dûvidas de alguns se 
"ficam ou vâo ser dispen- 
sados", etc, etc... 

c I laro, depois da euforia desme- 
dida, chegam as decepçôes, 
como aconteceu corn os portis- 

tas e sportinguistas, corn surpreen- 
dentes resultados negativos em 
alguns jogos depois de grandes 
vitôrias!... 
É por isso que insisto, nâo liguem aos 
resultados positivos ou negativos da 
pré-temporada, sâo ilusôrios... 
Jogos de pré-temporada, sâo uma 
coisa. Jogos de competiçâo, sâo contas 
de outro rosârio... 
Quando começar a sério, a doer, é 
que se vê quem tem unhas para tocar 
guitarra, para pôr a "redondinha" no 
interior das balizas dos adversârios, 
sem que deixem violar as prôprias! 
E, como teste final, quando o "general 
Inverno" chegar, ai, sim, jâ se podem 
ajuizar os MAIS e os MENOS 
capazes. 
Naturalmente, nesta altura, jâ se vis- 

lumbra uma "luzinha ao 
fundo" em relaçâo às capaci- 
dades de "A" ou de'^'B", mas 
sô isso... e muito falivel. 
E, por imagem, como a 
histôria do Jardel no 
Benfica, no Porto, no 
Marsellha, de novo no 
Porto, Paris St. German... 
Marselha!?... 
Certezas, sô mesmo à ulti- 
ma da hora! 
No que conta para a 
histôria, o FC do Porto jâ 
"pagou" a primeira 

prestaçâo da pré-eliminatôria da Liga 
dos Campeôes e, também, levou a 
primeira Taça da época, a Supertaça, 
à custa do campeâo Boavista! O 
Benfica, o mais frâgil da época anteri- 
or entre os grandes, corn as novas 
aquisiçôes -particularmente, o 
Mantorras- parece querer voltar às 
vitôrias. Pelo menos na pré-tempora- 
da (...que nâo vale nada!), nâo con- 
heceu a derrota! 

Boavista e Sporting, -ainda nâo 
mostraram tudo quanto serâo capazes 
de fazer, os prôximos dias falarào... 
por eles! 
Por eles e por todos os outros, 
grandes, médios e pequenos! 
Parece que o prôximo fim-de-semana - 
dias 11, 12 e 13 de Agosto-, nunca 
mais chega. A falta que o futebol (ou 
clubite?) nos faz! Que raio de vicio... 

JMC 

Orgulhoso de ser 
Português. 

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

comunidade Portuguesa. 

A cervejü dû œmunldode 
*THMaab«t! Brewing Ca 

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 


