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Gonvi'uio de Fé e 
amor, na Diocese 
de Santa Maria, 
em Hamiiton 
As festas de Nossa Senhora dos 
Anjos, em Hamilton, sao sempre 
urn grande acontecimento reli- 
gioso e popular. 
A volta da belissima Igreja de 
Santa Maria -a 2^. Diocese do 
Canada-, aglomeraram-se mil- 
hares de portugueses e paro- 
quianos de outras etnias, 
em louvor a Nossa Senhora dos 
Anjos e, paralelamente, 
para convivio, reencontros 
e diversao. /;► 

menina prodigio 
Rebecca Brenner é urn nome que 
talvez nao diga muito à maioria dos 
nossos leitores, salvo o caso daqueles 
que costumam assistir aos concertos da 
Orquestra Sinfonica de Toronto. Aos 
dez anos de idade, Rebecca Brenner jâ 
apareceu a tocar violino como solista 
na Orquestra Sinfonica de Toronto, por 
duas vezes e apareceu numa série de 
nove concertos dados para os estu- 
dantes que todos os anos visitam o Roy 
Thompson Hall, em Toronto. 

21>- 

Quern sera a menina-estrela 
do filme Santa MonicaP 
Os portugueses acorreram ao apelo dos responsaveis do 

filme "Santa Monica", levando as filhas entre os 8 e os 

11 anos de idade, a uma audiçào e sessâo de fotografia e 

voz, no salao comunitario da St. Christophar House, na 

Dundas e Ossington, em Toronto, no passado sabado. 



2  

COMUNIDADE 
Quinta-feira 16 Agosto, 2001 

O MILéNIO 

sem vertebras 

Hâ coisas que nâo conseguimos "mastigar e 
engolir". 
Enrola-se de tal modo "na boca" que nâo sai 
dali... 
O calor apertou por todo o lado, com especial 
força na América do Norte. Segundo noticias 
vindas na imprensa diâria, morreram pelo 
menos très atletàs do futebol americano, por 
insolaçâo (sunstroke), quando treinavam. 
Como é que isto pode acontecer? 
Que raio de equipa técnica tinham tais 

- jogadores? 
Como é possivel que um treinador 

I minimamente conhecedor admita os treinos sob 
Sol escaldante, altas temperaturas e elevados 
graus de humidade? 
Hâ uma extraordinaria falta de controlo pelos 
clubes e escolas, razao pela quai teve lugar as 
mortes dos atletas em causa. 
Mas, para além da falta de controlo, hâ muita 
incompetência por ai. 
Quern vai assumir as responsabilidades? 

Como Pilatos, um a um, vao limpar as maos, 
passar a "batata quente" para terceiros, 
acabando como costume: "A culpa é do 
Governo!". 
Claro que também é. Mas serâ que o Governo 
pode "olhar a tudo e mais alguma coisa" ao 
mesmo tempo? Nâo haverâ maiores culpas 
daqueles que assumem responsabilidades -e, 
bem pagas!- e nâo cumprem os minimos? 
Esses senhores da equipa técnica dos Clubes ou 
Escolas cujos atletas morreram por insolaçâo 
(ou outras causas devido ao calor intenso), vâo 
ficar impunes? 
Os directores escolares ou dirigentes dos clubes 
vâo passar incôlumes nestas tragédias? 
Acreditamos, como sempre, nos homens (e 
mulheres) que estâo à frente dos departamentos 
dejustiça. 
Nunca mais ouvimos nem lemos quaisquer 
noticias sobre a morte dos inditosos jogadores 
do futebol americano. Nâo sei se este silêncio 
tem o propôsito de fazer esquecer o caso. Se for. 

ainda mais me custarâ "engolir" semelhante 
afronta ao ser humano. 
O Sol é fonte de vida, nâo de morte! 

JMC 

com os leitores 

Costa de tourada à corda? 
O Zé Borges tem para si um fim-de-semana corn 
touradas à corda, dias 18 e 19, em Dundalk, 
Ontârio. Info: 1 519 923-0404. 

Sexta-feira, dia 17, o FIRST PORTUGUESE 

Seniors' Centre realiza um passeio ao "Safari 
Africano", corn saida do Centro âs OShOO. 
Meninos e meninas da terceira idade, nâo 
percam este passeio e outros mais que terâo lugar 

em outros dias do mês... 
Info: 416 531-9972. 
A propôsito, recorde-se que a 
Escola do First Portuguese C. C. 
Centre tem as inscriçôes abertas 
para os alunos interessados na 
lingua portuguesa. Informaçôes 
e inscriçôes: 416 531-1647, ou 
531-9971. Fax: 416 531-1997. 
A abertura das aulas serâ no dia 
10 de Setembro, entre as 17hl5 
e as 19hl5. Aulas do ensino 
bâsico, lo., 2o. e 3o. Ciclos e, 
Ensino Secundârio, lOo. e llo. 
anos. Ensino em vârias escolas 
de Toronto. 
Inscreva sens filhos o mais 
cedo possivel. A maior riqueza 
que lhes pode dar é a 
educaçâo! 

Também, sexta-feira, dia 17, 
tem inicio o MARINE 
FESTIVAL'2001, corn o "llth. 
Annual Port Credit In-Water 

Boat Show", entre outros espectâculos 
aquâticos que durarâo até domingo, dia 26 de 
Agosto. 
Nâo percam estes dias à beira-lago, e o 
"Offshore Grand Prix of Canada", em Port 
Credit, Mississauga. Info: 905 897-6104. 

Ola, ola, gante feliz! 

Prontinhos para a festa? 

Claro, Domingo, dia 26, lâ 
estaremos todos no Paramount 
Canada's Wonderland, todo o 
dia, para a grande festa dos 
portugueses -PORTUGUESE 
DAY, com folclore, müsica 
alegre. Boys and Girls Bands 
e cançôes ao gosto da 
maioria! 
Grupos Folclôricos 
"Tradicioiiais" e "Novos 
Tradicionais" de London, e 
Provincias e Ilhas de 
Portugal, de Hamilton; Nancy 
Costa; Starlight; Nélia (USA); 
D'Arrasar; Teenagers e 
Carmen Silva (Brasil). Um 
elenco de luxo! 
Adquiram os bilhetes corn 
jantecedência nas lojas 
portuguesas habituais (veja a 
pâgina 17) para poupar 50 por 
cento no preço do bilhete. 
Decida-se! 

A Banda Lira Portuguesa de Brampton e a 
Comissâo de Testas de Santa Cecilia, realizam de 
17 a 19 de Agosto, as grandiosas festas de SANTA 
CECILIA, no Portuguese Community Centre, 
em Brampton. Sexta-feira, dia 17, müsica de 
dança para jovens. Sâbado, dia 18, jantar de 
confraternizaçâo pelas 19h00 e divertimentos. 
Domingo, Missa às Hh30, na Igreja de Nossa 
Senhora de Fâtima, seguindo-se a Procissâo de 
Santa Cecilia, acompanhada pela Banda Lira 
Portuguesa de Brampton. 
Depois, pelas 17h00, encerramento das festas na 
sede do Portuguese Community Centre, com 
actuaçôes de folclore pelos Ranchos da Nazaré e 
de Brampton, variedades corn artistas locals, 
arremataçôes, bazar e.petiscos à portuguesa. Info: 
905 451-5670, ou 416 403-2947, ou 905 615-8426. 

O grandioso e mediâtico "Toronto International 
FILM FESTIVAL" realiza-se entre 6 e 15 de 
Setembro, na capital do Ontârio. 
Este 26o. Festival de Cinema Internacional, em 
Toronto, enraizou-se no panorama 
cinematogrâfico norte-americano e, sem dùvida, 
no ciurcuito internacional. Se gosta de cinema, 
esteja présente de 6 a 15 de Setembro, no 
"Toronto International Film Festival". 
Info: 416 967-7371. 

Pronto, amigo leitor, escolha e nâo se deixe ficar 
em casa. 
Cria bolor! 
Vâ para a rua e divirta-se. A vida sâo dois dias... 
curtos! 

JMC 
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TUCUMAN, Argentina: Manifestantes mascarados bloqueiam uma estrada perto de Tucuman durante 

uma manifestaçào contra a politica econômica do governo. 

Luia gigante de 65 guiles 
eapturada ae large des Açeres 
Um arrastâo espanhol pescou, ao 
largo dos Açores, uma lula gigante de 
uma espécie rara e pouco estudada 
corn 65 quilos de peso e cinco metros 
de comprimento, informou o Centro 
Oceanogrâfico de Vigo. 
Este cefalôpode pertence à espécie 
Architheuthrs Dux, ou "lula gigante 
do Atlântico Norte", considerado o 
maior invertebrado do mundo, de 
que sô foram pescados até agora 
cerca de 300 exemplares. 

Esta lula gigante, corn olhos negros 
do tamanho de maçâs, vive a grandes 
profundidades marinhas e pode 
medir até 18 metros de comprimento 
e pesar mais de uma tonelada. O 
corpo deste exemplar, sem 
tentacules, mede 1,40 metros, 
informa a Lusa. 
Em muitos aspectos représenta um 
enigma para muitos cientistas, que 
ignoram quase tudo sobre o seu 
habitat, alimentaçâo e habites de 

reproduçâo. A sua carne, tôxica, nâo 
pode ser consumida pelo homem. 
Trazida a 10 de Agosto para o porto 
de A Guarda, na Galiza, pelo barco 
que o pescou a 300 milhas maritimas 
(cerca de 555 quilômetros) a oeste 
dos Açores, a lula gigante, cujo 
estado de conservaçâo é considerado 
excelente, sera estudada pelo Centro 
Oceanogrâfico de Vigo antes de ser 
exposta num museu conservada em 
formaldeido. 

Apreedido iovem de 22 anos, 
traficante de estupefacientes 
As Brigadas Anticrime (BAC) 
da PSP de Oeiras 
detiveram, na noite de 
sexta-feira passada, um 
individuo de 22 anos, 
sob a acusaçào de trâfico 
de droga. 

A detençâo, efectuada no Bairro da 
Pedreira dos Hüngaros, Linda-a- 
Velha, terâ funcionado como 
'machadada final' no trâfico de 
estupefacientes naquele bairro do 
concelho de Oeiras, no quai o jovem 
em causa, de alcunha "Xoné", 
desempenhava um papel importante. 
Efectuada corn base num mandado 
de busca e apreensâo, esta operaçâo 

policial mobilizou, para o Bairro da 
Pedreira dos Hüngaros, 15 agentes 
das BAC e das Brigadas de 
Investigaçâo Criminal (BIC) da 
Divisâo de Oeiras da PSP. As 
autoridades conseguiram apreender 
uma quantidade de haxixe suficiente 
para a execuçâo de 425 doses 
individuais, tendo ainda sido 
descobertas 10 gramas de um 
produto indeterminado, usado na 
adulteraçào dos estupefacientes, 2 
armas de fogo, - um revolver .38, e 
uma pistola de marca 'Taurus', de 
calibre 7,65 mm -, ambas 
devidamente municiadas e prontas a 
disparar, vârios artigos, todos em 
ouro maciço, e ainda 700 mil escudos 
em dinheiro. 
O ünico detido de toda esta 

operaçâo, andava debaixo de 'olho' 
dos responsâveis das BAC de Oeiras 
hâ jâ algum tempo. 
Conhecido como 'Xoné', o jovem de 
22 anos detinha uma grande 'quota' 
do trâfico de estupefacientes no 
interior da Pedreira dos Hüngaros, 
motivo esse que levou a PSP a munir- 
se de um mandate de busca e 
apreensâo tendo em vista a sua 
detençâo. Jâ corn cadastre por 
roubos e pequenos furtos, pelos quais 
havia cumprido penas de prisâo, 
'Xoné' actuava agora dentro do 
bairro de Linda-a-Velha, onde 
manipulava uma rede de pequenos 
traficantes, a quem vendia diversas 
quantidades de droga, que adquiria a 
fornecedores instalados em diverses 
locais da ârea da grande Lisboa. 

Portuguesa 
detida corn 
23 mil 
comprimidos 
de ecstasy 
Uma estudante portuguesa foi detida 
na fronteira franco-belga, em Saint- 
Aybert (Norte de França), na posse 
de 23 mil comprimidos de ecstasy, 
no valor de dois milhôes de francos 
(304 mil euros/61 mil contes). 

De acordo corn a mesma fonte, 
citada pela AFP, o ecstasy foi 
encontrado na bagageira de um 
autocarro espanhol que fazia a 
habituai ligaçào entre a Holanda e 
Portugal. Os comprimidos, que 
estavam divididôs em pequenos 
pacotes e envoltos em café moldo 
para nâo serem detectados pelas 
brigadas antiestupefacientes, 
encontravam-se entre a bagagem da 
estudante portuguesa, que foi detida 
e entregue âs autoridades judiciârias. 

Dezassete 
pessoas 
assassinadas 
por grupo 
armado na 
Argélia 
Dezassete pessoas foram 
assassinadas na noite de segunda- 
feira, por um grupo armado, na 
regiâo de Relizane, a 300 
quilômetros a sudoeste de Argel. 
Os atacantes, alegados rebeldes 
islâmicos, cortaram as gargantas dos 
17 agricultores, informaram â 
Reuters fontes médicas. "Os corpos 
mostravam sinais de tortura", 
precisou um médico do hospital de 
Relizane. As pessoas seguiam em 
dois camiôes, mandados parar pelos 
atacantes, que usavam fardas 
militares. Dois agricultores 
conseguiram escapar ilesos e 
alertaram as autoridades. 
Esta emboscada aumenta para pelo 
menos 26 o nümero de pessoas 
assassinadas nos ültimos très dias. 
Os fundamentalistas islâmicos levam 
a cabo uma rebeliâo de nove anos 
contra as autoridades argelinas, 
apoiadas pelos militares, desde que 
as eleiçôes de 1992, em que os 
islamitas sairiam vitoriosos, foram 
canceladas. Mais de cem mil pessoas 
foram mortas, na sua maioria civis. 
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PP prépara revisâo da Constituiçâo Novo càlculo das pensôes de 
reforma em Janeiro de 2002 O PP nacioncJ aceitou duas propostas 

dos populares da Madeira e, por isso, 
em breve sera criado, no partido, um 
grupo de trabalho para tratar da 
revisâo constitucional que ira ocorrer 
em Outubro de 2002. Além disso, a 
estrutura national do PP 
comprometeu-se em apoiar o PP- 
Madeira na revisâo à lei eleitoral da 
Regiâo. O grupo de trabalho para a 
revisâo constitucional sera composto, 
segundo disse, ao DIARIO, o lider 
regional do partido, José Manuel 
Rodrigues, por membros do PP 
national, do PP-Madeira e do PP- 
Açores. Sera em sede deste grupo de 
trabalho que os populares da Madeira 
irâo tratar de dois assuntos 
importantes no aprofundamento da 
autonomia regional. Por um lado, e 
segundo José Manuel Rodrigues, o PP 
da Madeira vai pedir mais poderes 
legislatives para a Assembleia Regional 
no que se référé às adaptaçôes das leis 
gérais da Repüblica. No entanto, por 
outre lado, os populares querem ver 
aumentar a capacidade da Assembleia 
Regional fiscalizar os actes do 
Governo. De acordo corn Rodrigues, 
esta é uma forma de controlar o 
«presidencialismo» em que se 
transformou o regime parlamentar das 
autonomias. 
Outra das propostas que a comissâo 
politica do PP aceitou foi a que se 
référé à lei eleitoral da Madeira. Sobre 
esta matéria, é necessârio ter em conta, 

explicou O lider do PP-Madeira, que o 
sistema eleitoral que vigora na Regiâo 
tem 25 anos e esta cheio de 
perversidades. Sô assim, adiantou, se 
pode compreender que o PSD tenha 55 
por cento dos votos e 70 por cento dos 
deputados e que o PP consiga 10 por 
cento de votos e cinco por cento dos 
deputados. «E uma lei pré- 
constitucional que é preciso alterar. Da 
mesma forma, é necessârio assegurar o 
direito de voto, nas eleiçôes legislativas 
regionais, aos émigrantes madeirenses 
e aos madeirenses que vivem no 
continente e nos Açores», referiu, 
ainda, José Manuel Rodrigues que, das 
propostas que apresentou à comissâo 
politica, apenas uma nâo mereceu o 
apoio incondicional. De modo que os 
ôrgâos nacionais do partido ficaram de 
pensar na proposta do PP-Madeira 
sobre a revisâo à Lei das Finanças 
Regionais. José Manuel Rodrigues 
pretendia que fosse assegurada, na 
nova lei, a atribuiçâo de receitas de 
IRC e 1RS em funçâo do numéro de 
habitantes. Alias, tal jâ acontece em 
relaçâo ao FVA, cujas receitas a Regiâo 
recebe em funçâo do numéro de 
habitantes. José Manuel Rodrigues 
defendeu que esta alteraçâo era 
importante para a Madeira e os 
Açores, mas, ao nivel nacional, o 
partido foi mais cauteloso. 
Solidariedade total recebeu Rodrigues 
para as prôximas "autârquicas" e para a 
coligaçâo com o PS para o Funchal. 

Em Janeiro de 2002 entra em vigor o 
novo câlculo das pensôes de reforma 
tendo em conta os 40 anos da carreira 
contributiva. 
De acordo corn o secretârio de Estado 
da Segurança Social, o governo esta 
disponivel para chegar a acordo em 
sede de Concertaçâo Social sobre 
"mecanismos de salvaguarda" para os 
actuals contribuintes. 
No entanto, Simôes de Almeida 
reiterou a necessidade de introduzir 
jâ em 2002 uma "cultura de 
cumprimento no sistema de 
Segurança Social". 

O secretârio de Estado disse também 
à Lusa que o governo defende dois 
momentos ideais de transiçâo para o 
futuro sistema de câlculo das pensôes; 
O primeiro séria entre 2002 e 2017, 
dirigido aos contribuintes que se 
encontram a 15 anos, ou menos, da 
reforma. 
O segundo momento séria contado a 
partir de 2018 e teria um periodo de 
vigência de, no mâximo, seis anos. 
Neste periodo, os pensionistas iriam 
ter as suas pensôes calculadas, por 
exemplo, pelos 30 melhores anos dos 
40 de contribuiçôes. 

HemmVmwgM IVlmteôoh 
Domingos Meat Packers Ltd. 

restas ao 
Centro Cultural 
Portuguesde 
Mississauga 

PRÛXIMA FESTA 

Dia 8 de Setembro, 
Bade de abertura 
com o conjiinto 
Português Suave. 

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

Tel: 1416) 762-5503 OU 1-800-935-4441 
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O Présidente da Assembleia 
Legislativa da Regiâo Autônoma da 
Madeira, Dr. Miguel Mendonça, 
desloca-se a Toronto de 19 a 23 de 
Agosto, a convite do Canadian 
Madeira Club-Madeira House 
Community Centre, para participar 
nas Pestas em Honra de Nossa 
Senhora do Monte, Padroeira 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 
Senhora do Monte, no Madeira 
Park. 
Na segunda-feira, visitarâ a Black 
Village Pioneer e almoçarâ num 
restaurante português da cidade. Às 
IShOO, visitarâ a CIRV-fm onde sera 
entrevistado. Às 20h00, o Dr. Miguel 
Mendonça oferece um jantar de 
convivio a dirigentes de Clubes da 
comunidade madeirense local e a 
alguns convidados. 
Terça e quarta-feira, dias reservados 
para compras e passeios. 
O Dr. Miguei Mendonça e comitiva 
regressam a Portugal quinta-feira, 
dia 23. 
As nossas boas vindas ao Présidente 
da Assembleia Legislativa da Regiâo 
Autônoma da Madeira, Dr. José 
Miguel d'Olival Mendonça e seus 
acompanhantes. 

RECORDANDOOUTROS TEMPOS 
A propôsito desta visita do Dr. 
Miguel Mendonça, o antigo atleta do 
Club Sport Maritimo, Eugénio 
Rodrigues, contou-nos uma histôria 
intéressante, que passamos a contar. 
-Corn toda a justiça digo que o Dr. 
Miguel Mendonça, ao longo da 
minha carreira no Maritimo, foi o 
Présidente do Maritimo mais 
dinâmico, revolucionârio, de "vistas 
largas" e de um humanisme 
irrepreensivel. 
Marcou-me imenso -Continuou 
Eugénio-, ao regressar da Africa do 
Sul e reentrar na équipa do 
Maritimo, em 1973/74, corn uma 
posiçâo modesta à 5a. jornada e, 
depois, uma recuperaçâo 
sensacional. 
No campo humano, quando me foi 
imposto pelos serviços de Imigraçâo 
do Canada, partir em determinada 
data, dirigi-me à Direcçâo do 
Maritimo e expus a situaçâo. Todos 

0 Dr. Miguel Mendonça na altura em que présidia o Club Sport Maritimo e, 

em baixo, a équipa do Maritimo que subiu à la. Divisào. 

reuniâo de Direcçâo. 
Agradeci-lhe a atitude e também a 
valioso emblema do Maritimo 
-em ouro e diamantes- corn que me 
obsequiou, como prova dos bons 
serviços prestados ao meu clube... 
Ainda o tenho religiosamente 
guardado! O Dr. Miguel Mendonça 
bem mereceu ser o Présidente que 
levou o Maritimo à la. Divisâo 
Nacional. 

os dirigentes foram contra a minha 
saida. Sô o Présidente, Dr. Miguel 
Mendonça, dirigindo-se a todos os 
colegas, disse: "Temos é que 
agradecer ao Eugénio a maneira 
correcta e honesta como pôs o seu 
problema desde que veio da Africa 
do Sul. Podes seguir o teu caminho, 
o teu futuro, e que tenhas muita 
sorte nesta etapa da tua vida!". 
Ninguém mais falou naquela 

O Dr. Miguel Mendonça iniciou a 
sua actividade como Présidente do 
S. C, Maritimo na época de 
1973/74. 
A experiência adquirida nos 17 
anos de Coimbra, onde esteve 
sempre ligado à Direcçâo da Secçâo 
de Futebol da Académica de 
Coimbra e, também, às Direcçôes 
da "briosa" nas épocas de 1971/72 e 
1972/73, deu-lhe ideias e traquejo 
para lançar novas estruturas no 
Maritimo e levâ-lo à la. Divisào 
Nacional. 
Antes, o Club Sport Maritimo foi 
Campeào de Portugal na época de 
1925/26. 

Dr. Miguel Mendonça, 
Présidente da Assembleia 
legislativa da Regiâo Antânoma 
da Madeira, de visita a Toronto 

Campo de Golf 
em Lisboa 
substitui 
bairro de lata 
o primeiro campo de golfe de 
caracterlsticas municipals esta jâ 
concluido e sera inaugurado no inlcio 
de Outubro, em Lisboa, no mesmo 
local onde se situava o Bairro 
degradado do Camboja. O Clube de 
Golfe da Belavista sera inaugurado 
très anos depois da data inicialmente 
prevista, devido a burocracias e aos 
imprevistos durante os trabalhos de 
construçào do campo. Este campo, 
cuja abertura se previa que coincidisse 
corn a Expo-98, sera o primeiro do 
género em Portugal, pois para além de 
proporcionar a iniciaçào ao golfe, 
possibilita o ensino e prâtica da 
modalidade a custos reduzidos, 
seguindo o exemple da maioria das 
capitals europeias. Existem na Europa 
cerca de 3,5 milhôes de praticantes de 
golfe e 5.900 campos. Portugal, que é 
um dos principals destines do turismo- 
golfe europeu, tem 50 campos e cerca 
de nove mil praticantes da 
modalidade. O Clube da Belavista, 
junto aos Olivais e ao aéroporté de 
Lisboa, ocupa uma area de 15,5 
hectares, e a sua abertura esta apenas 
dependente da conclusâo da 
panorâmica e vasta Casa do Clube, 
que integra balnearies, bar, 
restaurante, loja de golfe e espaços 
para reuniôes ou seminaries. Esta 
infra-estrutura représenta um 
investimento de 500 mil contes, 
totalmente privado e parte suportado 
corn a venda de cada um dos buracos 
de golfe a grandes empresas • 
multinacionais e portuguesas, faltando 
actualmente vender apenas dois dos 
buracos. O campo de golfe terâ 9 
buracos, um campo de treino corn 
capacidade para 140 pessoas, 
academia e espaços prôprios para 
treino de jogo curto. 

Greve de guardas 
florestais corn 
elevada adesâo 
A adesâo dos guardas florestais à 
operaçâo "Fechar os Olhos" a 
pequenas infracçôes na caça esta a ser 
"muito elevada", segundo informaçôes 
da Federaçâo Nacional dos Sindicatos 
da Funçào Pùblica. 
"A adesâo esta a ser muito elevada por 
todo o pais, mas sô sera possivel fazer 
um balanço depois dos dois dias da 
operaçâo", explicou Paulo Trindade, 
coordenador da Federaçâo. 
Esta greve prende-se corn o facto do 
Governo querer eliminar o 
suplemento de risco dos guardas 
florestais, em vigor desde 1900. 
A Federaçâo diz que nâo tem havido 
problemas graves, mas admite que os 
caçadores se "aproveitem" da 
"Operaçâo Fechar os Olhos" para 
incorrerem em infracçôes corn pouca 
gravidade. "Os guardas florestais estâo 
no campo, estâo a trabalhar", lembra 
Paulo Trindade, salientando que 
apenas "fecharâo os olhos a infracçôes 
pequenas". 
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Pequenas historias de grande 
Tem uma figura simpâtica e um ar feliz. 
E conhecido pelo apelido de "Créto" mas, o seu nome 
de baptismo, é Laurindo Rodrigues Amador. 
Laurindo Rodrigues Amador, nasceu em Pardilho, 
Concelho de Estarreja, Distrito de Aveiro, no dia 14 
de Outubro de 1925. 
Pouco depois de terminar a Escola Primaria, foi para 
aprendiz de carpinteiro, nos estaleiros de Antonio 
Monica, em Aveiro. Jâ carpinteiro de primeira -e apôs 
12 anos de serviço-, a firma encerrou as portas e o 
Laurindo Amador passou a carpinteiro civil, na terra 
que o viu nascer.. Paralelamente, tocava Trompete e 
Saxafone na Banda Nova de Pardilho. Seu pai, 
Alfredo Rodrigues Amador -"Créto", era miisico e 
"injectou-lhe" o gosto pela mùsica. 
Em Fevereiro de 1955, teve conhecimento de que 
estavam abertas inscriçôes para trabalhar no Canada. 
Inscreveu-se e foi escolhido para ir trabalhar na 
agricultura. Chegou ao Canada (Montreal) em 19 de 
Abril de 1955. Começou a trabalhar numa quinta em 
Ste. Rose de Wafford, Quebec, acartando pedra do 
terreno, à mâo!, para valados. Pouco depois, voltou a 
Montreal onde arranjou trabalho na Marcenaria do 
senhor Maltérre, na reparaçâo de miniaturas de 
barcos e caravelas. Jâ em 1965, com o conterrâneo 
David Gasena, foi para Lake Superior, Michipicoten 
Bay, carregar barcos com madeiras cortadas da 

saber para onde ir, deixou-se la hear até o romper o 
dia, tocando Trompete para se distrair e "esconder" a 
solidâo. Curiosamente, ainda Ihe deram duas 
moedas de 25 cêntimos... 
Escreveu, com graça: 

Cheguei a Toronto, dinheiro nao tinha 
Na mala esfarrapada uma Trompete trazia 
Toquei um pouco de mùsica para me dar alegria!... 

Em Toronto, começou logo a trabalhar de carpinteiro 
em pequenas companhias de construçâo civil e, 
quando nao havia mais nada, procurava ser 
"pescado" na Spadina e Queen, local de encontre 
com "patrôes" de ocasiâo. Com sacrificio extra, 
estudou inglês durante très anos, na escola da noite. 
Nesses velhos tempos, os poucos portugueses que se 
juntavam, resolveram criar o First Portuguese, para 
se reunirem, discutir seus problemas e divertirem-se. 
Assim, o Laurindo Rodrigues Amador, tornou-se na 
altura, o sôcio-fundador numéro 10 do First 
Portuguese. 
Em 1957, Laurindo Amador mandou vir a mulher e 
a filha para sua companhia. Chegaram a 10 de 
Novembre de 1956. Laurindo Amador, casou corn 
Carmelinda Pereira, também natural de Pardilhô, 
onde nasceu em 22 de Janeiro de 1928. O 

Laurindo Amador, mostra a 
sua medalha de Homenagem 

aos Piûnetros Portugueses. 

Brotherhood of Carpenters & Joiners of America 
Local 27, em 17 de Março de 1958. 
Laurindo Amador, mulher e filha, tornaram-se 
cidadios do Canada em 22 de Fevereiro de 1963. 
Laurindo Amador, recebeu da Secretaria de Estado 
da Emigraçào a medalha comemorativa de 
Homenagem aos Pioneiros da Emigraçào Portuguesa 
(1955-1985). 

Très imagens da vida dificil dos imigrantes portugueses, ao frio, na neve e em trabalhos duros, nos primordios da emigraçào portuguesa para o Canada. Laurindo Amador que o diga... 

floresta. Dormiam numa camarata da companhia, 
rodeados de indios, os nativos locais. 
Ainda no mesmo ano foi para Hearst, trabalhar na 
serraçâo de madeiras. Jâ cansado de tanto sacrificio e 
pouco ganho, resolveu deixar o trabalho e apanhar o 
comboio para Toronto. Viajou com o seu amigo de 
Pardilho, Joaquim Pinta. Na paragem do comboio de 
Kâpuskasing, viram a tabuleta da companhia Spruce 
Falls e tentaram a sorte. Ficaram logo a trabalhar. O 
Joaquim Pinta ainda hoje por lâ se encontra. O 
Laurindo Amador, partiu mesmo para Toronto, 
sonhava trabalhar so na sua profissao. O Laurindo 
chegou à estaçâo da Front Street de noite e, por nao 

matrimonio consumou-se na Igreja de Pardilho, 
eml4 de Outubro de 1944. A filha Maria do Carmo 
Pereira Amador, nasceu em Pardilhô, no dia 26 de 
Maio de 1945 . Hoje, casada, acrescentou o nome de 
Lions ao da familia, e jâ deu ao casai Amador uma 
neta, de seu nome Ema, agora com 25 anos de idade, 
formada e prestes a casar. 
Laurindo Amador, depois de algumas mudanças de 
companhias de carpintaria, assentou arraiais no MG 
Wilson Contractors, e mais tarde, no Ellis Don 
Construction Ltd., onde trabalhou mais de 20 anos e 
so saiu de lâ... reformado, em 1991! Laurindo 
Amador, tornou-se membro da Union United 

A Carmelinda Amador, reformou-se em 1998, tendo 
trabalhado mais de 20 anos na casa de roupas Iron 
Burger. 
O casai Amador vai com frequêneia passar férias em 
Portugal, onde têm casa propria. Espanha, Canadâ e 
EUA, também têm sido locais de veraneio para 
Carmelinda e Laurindo. 
O passatempo favorito do Laurindo -"Créto", é fazer 
biscates de carpintaria, e tratar da casa e do jardim. 
E o descanso merecido para quem tanto labutou. 

JMC 
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Trabalhar 70 anos dO 
recorde no Guinness 
A très meses de completar 70 anos ao 
serviço da firma Thomaz dos Santos, 
das Caldas da Rainha, Mario Rebelo 
da Silva, de 82 anos, decidiu 
reformar-se e poderâ ver o seu nome 
entrar para o Guinness. 

O português poderâ assim ultrapassar 
o recorde do francês Henri Blare que, 
segundo a ediçâo francesa do 
Guinness, esteve 67 anos e seis meses 
ao serviço da Dalle et Lecomte. Mario 
Rebelo da Silva disse à Agência Lusa 
que a 20 de Outubro completaria 70 
anos ao serviço da Thomaz dos 
Santos, empresa armazenista de ferro, 
onde começou a trabalhar aos 12. 
Nessa altura, em 1931, conta que 
começou "por varrer a loja e fazer 
recados" confessando "nâo gostar 
muito do trabalho". Corn a instruçào 
primâria compJetada aos 10 anos 
ainda chegou a frequentar o curso 
comercial e industrial na Escola 
Rafael Bordalo Pinheiro, mas depois 
de começar a trabalhar tinha que 
estudar à noite e acabou por 
abandonar o curso. Embora 
continuasse a trabalhar Como 
caixeiro, alimentava o sonho de uma 

carreira na marinha. Mas quando foi 
para a tropa surgiu uma medida do 
Governo que reduziu o salarie de 400 
para 70 escudos, o que o impediria de 
prosseguir. Antes de regressar as 
Caldas da Rainha envolveu-se em 
lutas contra essa medida o que o 
levou à prisâo, em Elvas, por 
considerar a medida "desonesta". 
Quando chega às Caldas é o patrâo 
que o procura e lhe pede para 
regressar ao lugar de caixeiro. Mais 
tarde, e depois de jâ ser militante do 
PCP (inscreveu-se no partido em 
1942), voltou a estar preso por razôes 
politicas, tendo contado novamente 
corn a ajuda do patrâo que, além de 
continuar a mandar o ordenado para 
sua casa, se ofereceu para ser 
testemunha de defesa durante o 
julgamento. "O meu patrâo foi a 
testemunha principal e, perante o 
juiz, que era muito severo, disse que 
eu era um bom empregado e bom 
chefe de familia e que se todos os 
comunistas fossem assim também ele 
era comunista", recordou Mârio 
Rebelo. A amizade corn o 
proprietârio da firma foi o motivo 
pelo quai quando atingiu a idade 
normal da reforma decidiu 
permanecer, entâo jâ ocupando o 
cargo de chefe de compras. "Pensei 
em sair, mas ele disse-me que 
enquanto fosse vivo eu nâo me fosse 
embora", afirmou Mârio Rebelo, que 
assim foi ficando apesar de Thomaz 
dos Santos jâ ter falecido hâ 20 anos. 
Mârio Rebelo da Silva afirmou que 
saiu da empresa "por uma questào de 
coerência" e por ter entendido que era 
necessârio colocar um ponto final. 

Sargentos desiludidos 
corn Aatônio Guterres 
Indignada face à situaçâo 
social dos militares, a 
Associaçâo Nacional de 
Sargentos escreveu ao 
primeiro-ministro Antonio 
Guterres, manifestandodhe 
a sua "profunda desilusâo" e 
acusando-o de "uma postura 
de incompreensivel 
insensibilidade", depois do 
destinatârio lhes ter 
recusado uma audiência. 
Num momento em que as 
Forças Armadas vivem 
tempos dificeis dadas as 
dificuldades financeiras da 
instituiçâo militar, onde a "poupança" 
é a palavra de ordem, os sargentos 
lembram na carta datada de 3 de 
Agosto, que sâo "adeptos e defensores 
convictos do diâlogo, como forma de 
resoluçâo de todo e qualquer 
problema". Mas Guterres ainda nâo 
respondeu â associaçâo. "Quisemos 
acreditar que perante tâo claros sinais 
de insatisfaçâo e indignaçâo, por 

parte dos militares, nomeadamente 
dos sargentos de Portugal, V. Exa nâo 
recusaria a oportunidade para, num 
clima de serenidade, lealdade e 
responsabilidade procurar 
conjuntamente, corn uma instituiçâo 
de reconhecida representatividade, as 
possiveis soluçôes que trouxessem a 
necessâria estabilidade e pacificaçâo 
à Instituiçâo Militar", escrevem . os 
sargentos. 

Quem sera a menina-estrela 
do filme Santa MonicaP 

CONTINUAÇÂO DA 1“ PAGINA 

O realizador e a sua assitente, tiveram 
um trabalho simpâtico mas ârduo 
pois, lidar corn umas dùzias de 
crianças -umas eufôricas, outras 
acanhadas, outras ainda 
"empurradas" pelos pais...- nâo é fâcil. 
Um curso de relaçôes humanas faz 
sempre jeito. 
Depois da inscriçâo natural, cada 
uma das meninas présentes, 
candidatas a estrela de cinema, foram 
fotografadas e ouvidas para, mais 
tarde, numa ultima anâlise entre 
todas as concurrentes, encontrarem a 
mais habilitada para interpretar um 

papel de liderança na histôria. Para 
além da "estrela", outras crianças vâo 
ser escolhidas como figurantes para o 
filme "Santa Monica". Este filme vai 
ser rodado em Toronto e Vancouver. 
Das meninas que tivemos ocasiâo de 
ver (muitas outras vieram depois de 
sairmos), algumas delas mostraram 
capacidades naturais de 
representaçâo. 
Vamos a ver se alguma delas serâ a 
escolhida, ou outra, présente em 
outras audiçôes e noutras localidades. 
Parabéns âs meninas concurrentes e 
boa sorte! 

JMC 
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Manual da "Os lusi'adas" tern erro onografico 
A Camoes o que é de Camôes 
Depois da alteraçâo 
curricular do Ministério da 
Educaçâo, existe um manual 
escolar que nào respeita a 
ortografia do poeta 

Um dos manuals escolares à venda 
para o proximo ano escolar confirma 
que a obra de Luis de Camôes esta 
no centro de todas as polémicas. O 
Ministério da Educaçâo introduziu 
alteraçôes nos curriculos do ensino 
secundârio, mas hâ outros que 
mexem naquilo que deve 
permanecer imutâvel. E o caso da 
Areal Editores, que publica uma 3.“ 
ediçâo de “Os Lusiadas” corn a 
palavra "concilio" escrita de forma 
incorrecta - e assim repetida varias 
vezes. 
Segundo o especialista José Pedro 
Machado, "volta a acontecer neste 
livro escolar uma confusâo grâfica 
que jâ se observava corn frequência 
em antigos manuscrites latinos", mas 
que pode ser liminarmente 
esclarecida corn a leitura da "velho" 
dicionârio de Morais ou do 
recentissimo volume da Academia 
das Ciências de Lisboa. 
No primeiro, o verbete référé um 
verso de Camôes "Se ajuntam em 
Concilio glorioso", para justificar o 
"C" na palavra Concilio, e especifica 

a presença "dos deuses do 
paganisme". O mesmo acontece no 
segundo, o Dicionârio da Lingua 
Portuguesa Contemporânea, que 
recorre também ao poeta para 
escrever a palavra corn "C", citando o 
verso "O concilio dos deuses do 
Olimpo é um episôdio de Os 
Lusiadas". 
Para o especialista, "concelho" e 
"conselho" sâo vocâbulos de origem 
latina, mas a partir de formas 
diferentes. Assim, se "concelho" se 
deve a concilium (uniâo, reuniâo, 
assembleia), por influência culta, 
mais precisamente, de Os Lusiadas, 
originou o divergente "concilio", 
divulgaçâo reforçada pela linguagem 
eclesiâstica. "Conselho", por seu 
lado, provém de consilium 
(deliberaçâo, assembleia consultiva, 
reuniâo deliberativa de magistrados, 
senado; resoluçâo, designio, 
projecto; opiniâo, reflexâo, 
prudência, habilidade). 
Em relaçâo ao Ministério da 
Educaçâo, a polémica é outra. A 
revisâo curricular do secundârio 
entra em vigor jâ em 2002 - mas 
numa altura em que jâ hâ programas 
aprovados e depois de um longo 
periodo de auscultaçâo aos 
parceiros, os professores ainda estâo 
divididos em relaçâo a questôes 
como a separaçâo entre Lingua 
Portuguesa e Literatura, o facto de a 
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ultima disciplina se destinar apenas 
ao alunos de Letras ou o ensino de 
uma obra primordial: Os Lusiadas, 
de Camôes. 

A polémica estalou, alias, corn uma 
das consequências da separaçâo 
entre as duas matérias: o épico 
camoniano vai deixar de ser 
globalmente abordado no 10.° ano 
para passar a ser leccionado em 
forma de excertos no 12.°, ligado a 
excertos de A Mensagem, de 
Fernando Pessoa. Isto porque a 
disciplina de Lingua Portuguesa 
passa a ter uma lôgica trienal e nâo 
anual, segundo garante a tutela. 
Fernâo Mendes Pinto deverâ 
também deixar de ser leccionado. 
“Actualmente, Os Lusiadas também 
nâo sâo abordados de forma global 
no secundârio", garante a directora 
do Departamento de Educaçâo 
Bâsica, Anabela Neves. "Mantém-se 
o estudo da obra de Camôes no 9.° 
ano do ensino bâsico e em dois dos 
très anos do secundârio". 

PS apresenta a Jardim 
receita" para poupar II 

Numa resposta às dez medidas 
propostas pelo présidente do 
Governo Regional para reduzir a 
despesa do Estado, o PS apresenta 
outras tantas propostas para reduzir 
o orçamento da Regiâo. Entre as 
medidas encontra-se a entrega do 
do Jornal da Madeira à Diocese e o 
fim das «viagens turisticas» de 
Jardim. 
O présidente do Governo Regional 
propôs, recentemente, dez medidas 
para o Estado reduzir a despesa 
püblica, entre as quais a 
regionalizaçâo de diverses serviços. 
Corn isso previa uma diminuiçâo de 
cerca de 4 milhôes de contos nos 
gastos püblicos. Agora é a vez do 
Partido Socialista proper à Quinta 
Vigia dez medidas que poderâo 
conduzir a uma poupança anual de 

oito milhôes de contos no 
Orçamento Regional. 
A direcçâo do PS-M, considéra, em 
primeiro lugar, que Alberto Joâo 
Jardim «continua a tratar os 
madeirenses como um povo de 
mentecaptos e incapazes de um 
qualquer raciocinio», face â 
proposta apresentada. 
O PS nâo tem düvidas de que, a 
cumprir-se o pretendido por Jardim, 
os eventuais certes nâo teriam 
significado, uma vez que ao serem 
regionalizados serviços «alguém os 
teria que pagar». «A avaliar pela 
histôria somos levados a deduzir 
que, por essa via, as despesas 
aumentariam pela abusiva 
tendência do PSD em colocar os 
afilhados, filhos e compadres do 
sistema», acusam os socialistas. 

flL£nT£jO: 

Ministro defende crescimento 
sustentado para vinlios de excelência 
o ministre da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, 
Capoulas Santos, defendeu, em 
Reguengos de Monsaraz, o 
"crescimento sustentado" da 
vitivinicultura alentejana, 
classificando os vinhos da regiâo como 
de "excelência em qualquer parte do 
mundo". 
Capoulas Santos falava na abertura da 
nona Exposiçâo de Actividades 
Econômicas de Reguengos de 
Monsaraz (EXPOREG), cerimônia 
que aproveitou para anunciar as novas 
regras para a transferência de direitos 
de plantaçâo de vinha para a regiâo do 
Alentejo. De acordo corn as novas 
regras, a transferência de direitos de 
plantaçâo de vinha fica limitada, no 
proximo ano, a cinco por cento da area 
actual de vinha do Alentejo (16.200 
hectares), o que representarâ cerca de 
800 hectares. Capoulas Santos 

justificou as novas regras corn o 
crescimento "sustentado" e "graduai" 
da produçâo vitivinicola na regiâo do 
Alentejo. 
A medida avançada pelo ministro 
mereceu os aplausos dos viticultores 
do Alentejo, que a consideram 
"coerente". 
"Os viticultores alentejanos estâo de 
acordo corn esta medida e aplaudem 
vivamente o ministro da Agricultura 
por oportunamente ter travado um 
pouco este crescimento desordenado 
que se vinha verificando nas vinhas 
alentejanas", disse aos jornalistas 
Joaquim Madeira, responsâvel da 
Associaçâo Técnica dos Viticultores 
do Alentejo (ATEVA). Tendo em 
consideraçâo aquilo que jâ foi 
aumentado o ano passado, em que nâo 
havia limite ao crescimento, "os cinco 
por cento é um numéro correcto"", 
sublinhou o dirigente da ATEVA. 
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Eça de Queirés faleceu hâ 101 anos 
O autor de Os Maias cedo se vê 
influenciado pelos “novos ventos” 
da literatura e do pensamento que 
na Europa procuram a resoluçâo da 
“questâo social” e abrem caminho à 
era que a revoluçâo industrial 
projectara. 
Nascido na Pôvoa do Varzim, a 25 
de Novembre de 1845, José Maria 
de Eça de Queirôs estudou Direito 
em Coimbra, onde conviveu corn o 
“lider” incontestado da Geraçâo de 
70, o poeta-filôsofo Antero de 
Quental, a quem chamava “Santo 
Antero” e de quem se considerou 
discipulo. Corn ele participou nas 
Conferências do Casino 
Lisbonense, onde expôs a sua teoria 
sobre o Realismo (muito prôxima 
da concepçâo de arte de Zola). 
Dedicando-se à sua carreira de 
diplomata em Cuba (Havana), 
Inglaterra (Newcastle e Bristol) e 
França (Paris), viria a falecer em sua 

casa de Neuilly, na capital francesa, 
a 16 de Agosto de 1900. A vida 
longe da terra-pâtria e a experiência 
vivencial marcada pelo 
cosmopolitismo levaram-no a 
perspectivar de forma irônica, 
embora saudosista, a sociedade do 
seu Portugal. Em muitas das obras, 
e de forma particular n Os Maias, é 
a sociedade portuguesa que Eça 
analisa de forma cômico-trâgica, 
sem perder de vista o propôsito 
ético da literatura. E torna-se, 
assim, no grande renovador do 
romance português ao estruturar de 
forma nova a anâlise sociopolltica, 
cultural, psicolôgica e sentimental, 
ou as personagens e a linguagem. 
Na estruturaçâo e concepçâo da sua 
obra, nota-se que Eça teve fases 
evolutivas até conseguir o termo do 
projecto arquitectônico que, 
publicado em 1888, se intitulava: Os 
Maias. As obras de um primeiro 

momento estruturam um realismo 
de escola (Prosas Barbaras ou 
mesmo O Primo Basilio) 
denominando-se da fase romântica. 
É ele quem nos diz: “Naqueles 
tempos, segundo a formula do 
Evangelho, o Romantismo estava 
nas nossas aimas. Faziamos 
devotamente oraçâo diante do busto 
de Shakespeare” (in Prosas 
Barbaras). Uma segunda fase, dita 
de transiçâo, ou melhor realista- 
naturalista como convinha à sua 
geraçâo, caracteriza uma “verdade 
sob o véu diâfano da fantasia” (A 
Reliquia, O Mandarim...). Por 
ultimo, numa fase que se pode 
intitular de realista, para lâ do 
realismo de escola, ele procura 
“uma estrutura de conjunto 
absolutamente nova e coerente” (in 
A Geraçâo de 70, vol. I, Alvaro 
Manuel Manchado), como se 
verifica n'Os Maias e n'A Ilustre 

Casa de Ramires. Hâ quem 
considéré ainda uma outra fase 
quando, em A Cidade e as Serras, se 
reconcilia corn a Pâtria. Mais 
informaçôes sobre o autor, a sua 
vida e obra poderâo ser encontradas 
na pâgica Web da Fundaçâo Eça de 
Queirôs; www.feq.pt. 

Ana Fernandes 

25 ANOS DE AUTONOMIA POUTICA DA MADEIRA 
III - A ADMINISTRAÇÂO PÜRIICA 
De facto, dadas as caracteristicas que presidiram às 
opçôes estratégicas, â sua execuçâo e ao estilo desta, 
estes anos nâo podem ser entendidos sem o forte 
contribute e operacionalidade que lhes deu a 
mâquina da Administraçào Püblica, seus Serviços, 
Institutes e Empresas, pese embora esse empecilho 
colonial que sâo os tais "principios fundamentais 
das leis gérais da Repüblica". 
Comecemos pela Administraçào Püblica regional, 
para depois falarmos da ainda dependente do 
poder central e, finalmente, do Poder Local. 
A institucionalizaçâo da Autonomia Politica, em 
1976, no inicio depara-se apenas corn o pessoal e 
serviços da defunta Junta Gérai. Sô corn os 
Governos de Mota Amaral, principalmente do de 
Sâ Carneiro, e do de Pinto Balsemâo, é que se 
verificam transferências substanciais de 
competências, serviços e pessoal. 
O dominio publico do Estado, salvo algumas 
pouquissimas excepçôes, havia sido todo 
trapsferido para a propriedade da Regiâo, logo no 
inicio constitucional do processo. 
Os poucos Serviços herdados do antigo "distrito 
autonome", obviamente que traziam hâbitos e 
ritmos do antecedente. Mas quer este Pessoal, quer 
o dos Serviços posteriormente regionalizados, 
fizeram uma metamerfose fantâstica, imbuidos de 
uma motivaçâo autonomista de querer mudar o 
arquipélago e, hoje, todo o Povo Madeirense muito 
deve ao seu entusiasmo, ao ritmo como se lançaram 
à Revoluçâo Tranquila, à sua capacidade de 
trabalho e criatividade, mesmo quando meios e 
dinheiros eram aterradoramente escassos. 
As Chefias e os Quadros souberam estabelecer um 
excelente espirito de corpo corn todos os graus da 
escala hierârquica dos Trabalhadores da Funçâo 
Püblica. 
Mas, para além desta filosofia das unidades 
militares "comandos" que, numa cumplicidade 
eficaz, se conseguiu estabelecer, hâ que realçar 
mais alguns aspectos importantes. 
Vindos de um clima de perseguiçâo politica no 
"gonçalvismo-comunismo", onde os Funcionârios 
Püblicos foram os mais vilipendiados e ofendidos 
pela canalha dos denunciantes e bufos do novo 
regime, com os autonomistas no poder regional 
jamais houve qualquer saneamento politico. Apesar 

de ser da Funçâo Püblica que talvez saia o maior 
nümero de candidates das listas da Oposiçâo aos 
sociais-democratas. 
Em segundo lugar, o sübito e imenso aumento das 
competências de governo prôprio da Regiâo 
Autônoma, implicou que se tivesse de recrutar 
muito sangue novo, especialmente dos Quadros, o 
que, ao contrario do Estado, veio permitir uma 
Administraçào Püblica jôvem, dinâmica, corn 
hâbitos e mentalidades novas, com vontade de se 
afirmar, e corn um roi de oportunidades de carreira 
a que, no Estado, sô bastante mais idosos 
acederiam. 
Em terceiro lugar, os sociais-democratas no poder, 
tiveram a oportunidade de organizar, logo de 
inicio, a mâquina administrativa que lhes 
interessava. 
Lembro-me que logo que assumi a Presidência do 
Governo, decidi nos primeiros dias montar toda a 
estrutura administrativa regional de novo, 
traduzindo tudo em organogramas articulados. 
Em quarto lugar, também foi decisivo, corn a 
regionalizaçâo e a estruturaçâo de uma nova 
Administraçào Püblica regional, nâo sô os 
Funcionârios nâo terem perdido quaisquer Direitos 
anteriores -pelo contrârio, até- e se ter garantido a 
intercomunicabilidade dos quadros de pessoal do 
Estado, como, fundamentalmente, a nossa 
preocupaçâo em passar a efectivos o maior nürnero 
possivel de Trabalhadores da Funçâo Püblica, para 
assim lhes garantir perspectivas estâveis de futuro. 
Mas, o certo é que a Madeira Nova, a Revoluçâo 
Tranquila, o Desenvolvimento Integral, nada disto 
teria sido possivel sem a dedicaçâo, vontade e 
esforço anônimo de quase todos os Funcionârios da 
Administraçào Püblica regional, desde os mais 
altos cargos, aos mais humildes. 
Quanto aos Funcionârios sob tutela da 
Administraçào Central, dos civis aos militares e 
militarizados, devo testemunhar que o Povo 
Madeirense também tem de estar grato à maioria 
esmagadora deste pessoal, pois colaboraram 
entusiâstica e eficientemente nos objectivos 
pretendidos corn a institucionalizaçâo da nossa 
Autonomia Politica. 
As excepçôes, poucas, ou se ficararn a dever a^ 
razôes politico-partidârias, ou à nâo aceitaçâo ou 

Por: 
Alberto 

Joào 
Jardim 

incompreensâo para corn esta situaçâo politico- 
administrativa nova, ou, entâo, a arrufos patetas de 
arrogância colonial. 
Mas também testemunho que sempre que um 
Serviço do Estado é transferido para a tutela da 
Regiâo Autônoma, a sua integraçâo vem sendo 
simpâtica e eficientemente râpida e perfeita. 
O Poder Local, Municipios e Freguesias, foi 
essencial na consolidaçâo e sucesso da Autonomia 
e no Desenvolvimento que proporcionou. Nos seus 
Funcionârios, a mesma dedicaçâo que 
encontrâmos por parte da restante Administraçào 
Püblica. 
O gigantismo e a quantidade do que, corn a 
Autonomia, se tornava necessârio fazer para 
recuperar a Madeira e Porto Santo, era de tal grau, 
que os sociais-democratas logo preceberam, bem 
como a populaçâo, sô ser possivel através de um 
trabalho de équipa Governo Regional-Câmaras 
Municipals, unidos no espirito do partido- 
vanguarda, o PSD Madeira/Partido da 
Autonomia. 
Foi esta articulaçâo num sô "Bloco Operacional", 
respeitando-se a competência de cada um, mas 
distribuindo tarefas e meios, e a todos 
responsabilizando, tendo em conta a proximidade 
do Poder Local âs populaçôes e ao terreno, que 
permitiu a estratégia de Desenvolvimento Integral 
ser bem sucedida. 

'fm¥kioéGmfiiüIu, J 
Delfina Alexandre 
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Nossa Senhora 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 Centre, iniciam- 
se Sabado, dia 18, com arraial, 
Procissao das Velas e convivio. No 
Domingo, dia 19, depois do futebol, 
havera 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 Regiao Autonoma da 
Madeira, Dr. Miguel Mendonça. 
Para além das comemoraçôes 
religiosas, havera bazar, mùsica para 
dançar, variedades e as tradicionais e 
saborosas espetadas à madeirense, 
carne de vinho e alhos, e muitos 
petiscos à portuguesa, tal como as 
sempre bem recebidas bebidas 
frescas. 
Em 18 e 19 de Agosto, participem 
nas festas em Honra de Nossa 
Senhora do Monte, no Madeira 
Park, as grandiosas festas da 
Padroeira da Madeira. Info: 
416 533-2401. 

a [jJDfâaJSlffŒlGi* 
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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 EXPOSIÇÀO 
DO BANQUETE COM UM TOQjmE 

MUITO PRÔPRIO. 

RESERVE AGORA 

E POUPE: 

14161534^520 

CASAMENTOS, BAPTIZADOS 

OU OUTRAS FESTAS, 

CONTACTE O CHEFE MANUEL 

DE PAULOS -14161534^520 

EM TORONTO! 

CONTACTE MANUEL DE PAULOS 

Nâo ua, telefone: 416-534-5520 

Comunidade 
□omingo, dia 19 
-Encerramento das festas em honra de Nossa Senhora do Monte, no Madeira 
Park. 
-Passeio às "Mil Ilhas", excursao do Operario de Toronto, com jogo de 
futebol frente ao Benfica de Kingston. 

Quint:a-feira, S3 
-A Banda do Senhor Santo Cristo realiza a tradicional excursao a FALL 
RIVER às grandes Festas do Divino Espirito Santo. Réservas pelos telefones: 
416 498-6557, ou 416 537-3754. 

Domingo, SB 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. 

Fim-de-semana de 30 de Agosto a 3 de Setembro 
-Festas de Nossa Senhora da Luz, na Igreja de Sâo Mateus. Triduo com 
Pregaçâo do Padre Octavio Cidadâo, de Ottawa. A Procissao sera no 
Domingo, dia 2 de Setembro, às 14h30. Grande arraial, muita müsica e 
variedades, todos os dias. 

Sàbado, S de Setembro 
-Baile de reabertura da época, no Portuguese Cultural Centre of Mississauga, 
com o conjunto Português Suave, no Burnhamthorpe Community Centre. 
Info: 905 286-1311. 
-5o. Torneio de Golfe do C. Madeira Club-MHCC, no Lyndhurst Park, ao 
lado do Madeira Park. Info: 416 977-7442. 

9 novas agSncias BANIF 
O BANIF-Banco Internacional do 
Funchal, continua a estratégia de 
expansâo da sua rede de Agências a 
todo o pais. Recentemente abriu 9 
novos pontos de venda no Continente 
e na Madeira, reforçando a sua 
implantaçào no Algarve, em Lisboa, 
na Madeira (no Madeira Shopping e 
Paul da Serra) e na Marinha Grande. 

Também em Agosto, o BANIF deu os 
primeiros passos no sentido do seu 
alargamento à regiâo da Beira 
Interior, com abertura de Agências 
em Castelo Branco, Fundào e 
Guarda. 
O BANIF tem agora um total de 127 
Pontos de Venda em todo o 
Continente, Madeira e Açores. 

ERCILIO FERREIRA MONTEIRO 
17/07Û943 - 07/08/2001 

A mulher Leonor Montçiro e os filhos Bob e 
David Monteiro, agrâdécem penhorados a 
todos os que participaram jio hltimo adeus, 

ao extremo&o marido e pai, 
Ercilio Ferreira Monteiro. 

A Missa do Sétimo Dia fera lugar na Igreja 
de Sâo Salvador do Mundo, em Mississauga, 

Sâbado, dia 18, pelas 18h00. 
A todos a nossa etérna gratidâo. 

PAZ À SUA ALMA 

PfÇflS PARA MRflniCOS 

25-B Canimboo Ave./Osler TORONTO 
Contactar: l^[i[^[i© 

Tel: 1416] 604-1140 OU [4161 604-7000 
0011 
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Nossa Senhora das Aajas, canvnia da Fé a amar, 
na Diacese de Santa Maria, em Hamiltan. 

CONTINUAÇÀO DA 1“ PAGINA 

Desta vez, visitâmos bem cedo a 
Igreja. Encontrâmos o Padre 
Francisco Medeiros Janeiro em fim 
de obrigaçôes matinais na Igreja e, 
tendo-o como anfitiâo privilegiado, 
demos um "passeio" pelo interior da 
cada vez mais bonita Igreja de Santa 
Maria, sempre corn renovaçôes 
prâticas e corn mais disponibilidades 
para os sens paroquianos. 
Todos os cantinhos da velhissima 
Igreja estâo bem aproveitados. Na 
cave, um lindîssimo salâo de lestas, 
corn ar moderno revestido de 
passado, corn uma enorme e bem 
montada cozinha, um palco. Bar e 
corn acomodaçâo para 450 pessoas. 
Nos andares superiores, o Padre 
Janeiro aproveitou os espaços e 
construiu 8 apartamentos para 
paroquianos idosos, corn todas as 

entregue a responsabilidade total da 
Parôquia, em 16 de Junho de 1991. 
Desde ai, intensificou os trabalhos em 
prol da sua Igreja e dos sens 
paroquianos. É, para nos, a mais bêla 
Igreja que conhecemos, cujos 
terrenos cincundantes jâ sâo 
pequenos nos dias das grandes lestas. 
Como os politicos présentes nas festas 
de Nossa Senhora dos Anjos 
agradeceram ao Padre Janeiro as 
obras e a liderança local, esperemos 
que também lhe concedam 
facilidades para aumentar e 
engrandecer aquela zona da cidade 
de Hamilton, sem esquecer que 
"fechem os olhos" em relaçào às 
multas nos carros dos portugueses em 
dia de festa da Igreja de Santa 
Maria... 
Voltando às festas de Nossa Senhora 
dos Anjos -pese o calor que se fez 

sentir-, todos os caminhos foram 
dar à Igreja de Santa Maria. 
Depois da Missa Solene, corn o 
pregador Reverendo Fr. Marco 
Martinho, vindo da Madalena 
do Pico, Açores, e corn a 
companhia de vârios Padres 
convidados, entre eles, 
Monsenhor Eduardo Resendes, 
tudo ficou a postos para o 
grande momento. 
A majestosa Procissâo saiu da 
Igreja de Santa Maria 
acompanhada de Filarmônicas, 
Ranchos folclôricos, Associaçôes 
Religiosas, représentantes de 
Clubes, Escuteiros, pagadores de 

condiçôes modernas e prâticas. De 
ano para ano, devagar mas 
seguramento, a Igreja alinda-se e 
torna-se mais ütil nos vârios sectores 
da vida religiosa e social. O Padre 
Janeiro e sens voluntârios estâo de 
parabéns! 
O Padre Janeiro nasceu na 
Ribeirinha, Sâo Miguel, no dia 19 dé 
Junho de 1932 e foi Ordenado no dia 
15 de Agosto de 1961. Completou 40 
anos de sacerdôcio este mes, corn 
uma simpâtica festa junto da familia e 
dos amigos. 
Chegou ao Canada em 28 de 
Setembro de 1983. Depois de uns 
anos em Toronto, foi para a Igreja de 
Santa Maria, em Hamilton, no dia 1 
de Setembro de 1988 colaborar corn 
os Padres ingleses de entâo e, foi-lhe 

promessas e muito povo. 
Uma Procissâo que percorreu as ruas 
vizinhas num période de pelo menos 
40 minutes. 
Depois, no espaço que ladeia a Igreja, 
todos os componentes que 
acompanharam a Procissâo 
escutaram a prelaçâo do Reverendo 
Marco Martinho sobre Nossa 
Senhora dos Anjos, e o 
agradecimento a todos, do Padre 
Francisco Janeiro. 
Os politicos locais, a Vereadora 
Andrea Howard (NDP) e o MP David 
Christopherson (NDP), aproveitaram 
o momento para enaltecer a obra 
realizada pelo Padre Janeiro e a 
comunidade portuguesa de 
Hamilton, pelo seu sentido civico e 
apoio â Diocesse de Santa Maria, sem 

esquecer o muito que fazem em 
bénéficié da cidade. 
Naturalmente, o espaço lateral da 
Igreja onde decorreu o arraial estava 
bem "ornamentado" de comes-e- 
bebes, bancas de venda de artigos dos 
mais variados, incluindo, religiosos e 
desportivos. No palco, em ambos os 
dias, exibiram-se o Rancho Folclôrico 
Provincias e Ilhas de Portugal e as 
Bandas Filarmônicas de Hamilton, de 
Brampton, do Senhor Santo Cristo e 
de Santa Helena. 
O E)J-Boa Esperança e o conjunto 

Mexe-Mexe, deram muita e boa 
müsica para dançar. 
Uma festa que encheu os coraçôes dos 
présentes de encanto religiose e de 
satisfaçâo pela alegria dos re- 
encontros entre familiares e amigos. 
Jâ em fim de festa, estivémos em casa 
do Padre Francisco Janeiro onde, em 
comunhâo corn os restantes Padres, 
familiares e alguns amigos, fomos 
brindados corn um saboroso e alegre 
jantar. 
O nosso sincere obrigado! 

JMC 
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Ministro dos Assuntos Internos, 
Stéphane Dion, esteve em Toronto 
No passado dia 9, a convite do 
vice-presidente do executivo do 
Grupo Financeiro do Royal Bank e 
do présidente do Concelho para a 
Unidade Canadiana, esteve na 
Royal Bank Plaza o ministro dos 
assuntos internos e présidente do 
Queen’s Privy Council, Stéphane 
Dion, para uma conferência sobre 
a constante mudança dinâmica do 
federalismo canadiano. 
Dos meios de comunicaçâo 
présentes, Cirv Fm e Jornal 
Milénio foram os ûnicos da 
comunidade portuguesa 
na conferência. 

Stéphane Dion entrou para o governo 
como ministro dos Assuntos Internos 
em Janeiro de 1996. Um dos 
objectivos principais da sua lista de 
prioridades consiste em colocar os 
esforços do governo federal liberal na 
promoçâo da unidade nacional, assim 
como renovar a federaçâo canadiana. 
Apôs ter obtido a licenciatura e o 
mestrado em Ciências politicas, da 
Universidade Laval e o doutoramento 
em sociologia do Instituto dos Estudo 
politicos, em Paris, Stéphane Dion 
lecionou na Universidade de 
Moncton e de Montreal desde 1984 a 
1996. Enquanto professor 
universitârio, escreveu e publicou 
vârios livros e artigos. Stéphane Dion 
é especialista em administraçâo 
püblica e em organizaçâo analitica e 
teôrica. Apresentamos de seguida em 
exclusive, o discurso que dirigiu ao 
présentes na Royal Bank Plaza. 
«O titulo da conferência que vou 
apresentar é “A Federaçâo de Nirvana 
nào existe”. Perguntar-me-âo o 
porquê deste titulo. No Canada, 
quando surge um desentendimento, 
temos tendência a pensar que se trata 

■de uma tragédia que coloca a unidade 
em perigo. Se observarmos os 
conflitos que surgem no reste do 
mundo, podemos constactar que hâ 
muitos conflitos, mas nunca surge a 

ideia que a unidade do pais esta em 
perigo. Por isso, gostaria de 
mencionar alguns exemples recentes 
que ilustram este mau habite que 
temos no Canada de identificarmos 
um conflito como um prova de que o 
pais esta a desmoronar-se. 
O primeiro exemple que cito foi 
proferido pelo primeiro ministro do 
Québec, Bernard Landry. 
Recentemente, apôs a reuniào de 
primeiro ministres provinciais em 
Victoria, Bernard Landry disse que 
“numa verdadeira federaçâo, este tipo 
de conflitos nâo deveriam existir”. 
Landry referia-se ao desentendimento 
entre o governo federal e as 
provincias quanto ao dinheiro que as 
provincias estâo a pedir, mas que nâo 
recebem porque o geverno federal diz 
que nâo tem mais dinheiro para 
destinar as provincias. Sinceramente, 
desconheço de que planeta é que 
Bernard Landry esta a falar. Em 
qualquer federaçâo, em qualquer pais 
existem desentendimentos sobre 
orçamentos püblicos. No mes de 
Julho passado, Bernard Landry esteve 
na Bélgica onde elogiou a federaçâo 
que la existe, indo ao ponto de 
afirmar que é o tipo de federaçâo que 
gostava de ver no Canada. Landry 

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

Trabalho garantido em todas as reparaçôes 
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Joe ManueU416) 533-2439 
Raûl (416) 330-6295 
Pager: 372-2428 

940LansdowneAve., 
Building #24, Toronto, Ont. 
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estava tâo confuso na mensagem que 
dirigiu ao pùblico présente que 
chegou a ser chamado de um “grande 
federalista”. Hâ alguns meses, o 
governo da Bélgica entrou num 
enorme desentendimento sobre o 
facto de Flandres ser tâo rica, 
enquanto Valodie se encontra corn 
tantas dificuldades. Surgiu a 
proposta de que Flandres deveria 
mandar mais dinheiro para esta 
localidade, a quai foi aceite por 
Flandres na condiçào de poderem 
controlar mais e melhor a minoria 
fracôfona para que houvesse o 
bilinguisme. Nào sei se estariamos 
muito satisfeitos, se uma situaçâo 
destas surgisse no Canada. No 
entanto, foi o exemple escolhido por 
Bernard Landry. Os debates sobre 
orçamentos sâo dificeis aqui e em 
qualquer pais. Porém, no Canadâ 
observâmes uma aproximaçâo ao 
exemple de Bernard Landry. 
Enquanto este tipo de afirmaçâo for 
dite por um lider separatista, eu até 
posso compreender as razôes, uma 
vez que tem como funçâo 
demonstrar que a unidade do 
pais nâo existe. Quando o 
Canadâ tinha um défice, 
Bernarde Landry 
juntamente corn os que 
partilham da sua doutrina - 
diziam que o Canadâ estava 
prestes a declarar banca rota. 
Agora que temos um 
excedente, reclamam que as 
provincias nào recebem 
dinheiro suficiente para fazer 
face às suas despesas. Assim, 
quando hâ um défice, o 
Canadâ nào funciona, quando 
existe um excedente, o 
Canadâ também nào 
funciona. Resumindo, o Canadâ é 
um pais sem soluçào e nào hâ 
maneira alguma de o convencer que o 
Canadâ é um pais que tem uma 
soluçào. 
No entanto, isto nào se passa sô corn 
Bernard Landry. O ministro 
Flaherty, do Ontario, revelou 
recentemente que se nào resolvermos 
este desequilibrio orçamental entre os 
governos federal e provincial, surgirâ 
uma espécie de conflito no pais que 
colocarâ a unidade em perigo. Nada 
no Canadâ poderâ colocar em perigo 
a unidade do pais. Uma vez que 
podemos dispensar este tipo de 
argumente sobre a unidade do nosso 
pais, podemos dizer que existem 
desentendimentos e que os vamos 
abordar corn todo o cuidado. Se nào 
respondemos positivamente a alguns 
pedidos e propostas dos governos 
provincias, também temos justificado 
as nossas razôes. 
Se Landry quer dizer que nào hâ um 
balanço porque o dinheiro estâ em 
Ottawa e as necessidades na 
provincia, que este facto vai interferir 
na qualidade de vida do pais e que 

poderâ criar desacordos entre o 
governo e o resto da sociedade, entâo 
tem um ponto de vista legitimo. Eu 
nâo estou de acordo. Penso que a 
interpretaçâo que faz ao que estâ a 
acontecer estâ incorrecta, mas nâo é 
grave. Représenta, essencialmente, o 
tipo de desarcordo que sempre existe 
no governo de qualquer pais. No 
entanto, se o que quer dizer corn esta 
afirmaçâo é que o Canadâ estarâ a 
“desmoronar-se”, entâo, sincera- 
mente, acho que é ridiculo e espero 
que nâo seja ao que ele se referiu. 
Nâo tenho conhecimento de nenhum 
pals que na histôria da humanidade 
que tenha despertado porque houve 
um desacordo sobre a maneira como 
se usa o excedente. Os paises se 
dividem e entram em crise quando hâ 
tragédias, falta de respeito pelos 
direitos humanos, entre muitos 
outros factores. Mas quando nâo 
chegam a um acordo sobre o 
excedente, nào se fala de ameaças ou 
até mesma da existência da federaçâo. 
Por isso, este comentârio é ambiguo. 

Devido à maneira como o ministro 
Landry o proferiu, creio que devemos 
ser cautelosos sobre a maneira como 
nos pronunciamos sobre a unidade 
do nosso pais para que nâo 
transmitemos a mesma ambiguidade. 
O Canadâ é mais poderoso do que 
qualquer desentendimento que possa 
surgir entre nos. 
A segunda proposta surgiu do 
primeiro ministro provincial Mike 
Harris, segundado por todos os 
outros ministros provinciais. Neste 
referem-se à parte do orçamento 
federal investido no sistema de saüde 
em 1993, quando os Libérais 
chegaram ao poder foi de dezoito por 
cento, segundo os câlculos por eles 
apresentados. Agora, apenas catorze 
por cento estâ destinado ao mesmo 
sector. Por isso, devemos restaurar 
esta percentagem de investimentos 
fédérais destinados à saüde, uma vez 
que a saüde é uma das prioridades 
dos canadianos. Seguindo este 
raciocinio, sâo necessârios mais sete 
biliôes de dôlares. Para além disto, 
Mike Harris aceitou a proposta dos 
primeiro ministros da provincias^ 
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► maritimas em aumentar 
pagamentos de investigaçâo em cerca 
de très biliôes de dôlares. 
É verdade que houve um aumento da 
quota que esta destinada à saüde. No 
entanto, as pessoas gastam na saûde 
actualmente muito menos do que 
gastavam hâ dez anos, se nos 
basearmos no desenvolvimento da 
economia. Actualmente, o 
investimento da provincia no sector 
da saüde corresponde a seis por cento 
do grande total. Em 1991, jâ era de 
6,8%. Portante, o governo diminuiu o 
investimento na saüde de acordo corn 
o progresse da economia. 
Estâmes, pois, a trabalhar corn as 
provincias para que possamos 
melhorar o sistema de saüde de cada 
uma. O ano passade decidimos 
concordar corn as provincias para que 
houvesse um aumento do orçamento 
federal destinado às provincias, em 
troca de um piano. 
O primeiro ministre do Ontario Mike 
Harris, disse que em 1993, corn um 
défice de quarenta biliôes de dôlares, 
o primeiro ministre Brian Mulroney 
destinou dezoito por cento do 
orçamento para o sector provincial de 
saüde, enquanto que os libérais - 
“conhecidos pela sua compaixâo” - 
sô puderam transferir catorze por 
cento quando têm um excedente de 
quinze biliôes de dôlares. Sou 
obrigado a discordar corn este 
raciocinio. Este dinheiro a que Harris 
se référé, em 1993, era dinheiro 
emprestado que nâo tinha saido da 
economia canadiana. Naquele ano, 
tinhamos um défice de quarenta e 
dois milhôes de dôlares que 
significava reduzir os gastos em todos 
os ministérios governamentais e nâo 
apenas na saüde ou nas transferências 
para as provincias. Existe um outro 
aspecto que, embora seja complexe, 
gostamos de explicar todos os anos. 
Às transferências fédérais para as 
provincias nâo se limitam somente ao 
orçamento, mas também ao aumento 
do valor dos^ pontos percentuais de 
impostos que sâo dados âs provincias 

cujo objective é ajudar a lidar corn os 
problemas que possam surgir em 
qualquer sector governamental. Se 
falarmos do legado deixado por 
Mulroney, este baseava-se no valor 
dos pontos percentuais de impostos: 
quanto mais valor tivessem, menos 
importante era o montante de 
transferências em dinheiro. Esta era 
a fôrmula conservadora que Jean 
Chrétien encontrou quando chegou 
ao governo. Os libérais tentaram 
voltar ao contrârio esta formula 
porque a maneira utilizada por 
Mulroney, actualmente 
corresponderia a zero dôlares, 
apenas trabalhariamos corn pontos 
percentuais. Por isso, se tomarmos 
em consideraçâo todos estes aspectos 
- dinheiro, pontos percentuais, etc - 
a contribuiçâo corresponde a 
quarenta por cento e nâo aos catorze 
por cento a que Mike Harris se référé. 
No entanto, os canadianos nâo se 
preocupam corn este aspecto. Os 
cidadâos deste pais querem um 
sistema de saüde. Por isso, a 
pergunta que devemos fazer nâo se 
relaciona corn quem é ou nâo 
culpado, mas o que poderâ ser feito 
para melhorar o sistema. Por um 
iado, hâ um problema corn dinheiro, 
mas por outrô nâo. O problema 
essencial esta na maneira como este 
dinheiro é administrado. O piano, 
quanto ao sector da saüde, consiste 
em melhorar os cuidados destinados 
à comunidade e os serviços de base 
para a saüde. O aumento das 
transferências sera apenas em 
dinheiro. 
Para concluir, necessitamos trabalhar 
corn as provincias - hâ um piano 
para a saüde, para o ambiente e para 
todos os sectores que nos preocupam 
neste momento -, no entanto, nâo hâ 
desequilibrio fiscal de acordo corn o 
governo federal e vamos continuar a 
trabalhar da mesma maneira porque 
é isso que os canadianos esperam de 
nos». 

Ana Fernandes 

Madeira entra para e 
Euredisseia 
A Madeira aderiu, recentemente, ao 
programa de formaçâo profissional 
promovido' pela Assembleia das 
Regiôes. Este programa, denominado 
Eurodisseia, tem por objectivo o 
intercâmbio de jovens das diferentes 
regiôes da Europa através da 
frequêneia de estâgios profissionais. 
Ao mesmo tempo que os jovens 
madeirenses podem candidatar-se a 
estâgios noutras regiôes, na Madeira, 
existe jâ um despacho normative que 
estabelece as condiçôes em que a 
Regiâo receberâ os jovens, entre os 18 
e os 30 anos, que queiram frequentar 
os estâgios profissionais por estas 
bandas. De acordo corn o despacho, a 
Regiâo Autônoma apenas tem 
condiçôes para oferecer, durante o ano 
de 2001, cursos de formaçâo 
profissional a très jovens. No entanto, 
esse estâgio terâ a duraçâo de quatre 
meses durante os quais os 
participantes terâo a oportunidade de 

aprender a lingua e a cultura 
portuguesa, além de proporcionar um 
contacte corn a realidade 
socioeconômica da Madeira. Os 
jovens, que serâo seleccionados pela 
Direcçào Regional de Formaçâo 
Profissional, terâo direito ao 
pagamento, por mês, de uma boisa 
mensal de 100 contes e a alojamento. 
Isto sem contar corn o pagamento das 
despesas de transporte inter-ilhas e na 
ilha, e os custos da aprendizagem da 
lingua. As entidades que recebam estes 
estagiârios têm também algumas 
obrigaçôes a cumprir. Entre elas, têm 
que garantir aos jovens um seguro 
contra acidentes pessoais e ficam 
obrigadas à assinatura de um estâgio 
de formaçâo. A Direcçào Regional de 
Formaçâo Profissional fica corn o 
recrutamento, selecçâo, organizaçâo 
das candidaturas e as despesas de 
passagens a seu cargo. Todos os 
encargos financeiros da execuçâo do 
programa Eurodisseia, na Madeira, 
serâo suportados pelo orçamento da 
Direcçào de Formaçâo Profissional. 

on Boy 

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

Visite Joe da Costa, 
représentante 
português da Addison 
on Bay, e saiba porque 
é que mais de 7000 
clientes preferem os 
sens serviços 

A alegria nos rostos de Joe da Costa e 
Antonio Tabico é notôria. O Tabico, 

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

corn Joe da Costa. Parabéns! 

832 Bay Street, em Teronte 
(a neite da Cellege St J 
Telefone: 416-964-3211 
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"0 Concelho do Seixal cresceu, desenvolveu-se, é urn bom 
lugar para uiver e investir, e é o Conceiho com maior 
numéro do jovens na area Metropoiitana do lisboa" 

- Paiavras do Présidente da Junta de Freguesia da Arrenteia, José Manuei Oiiveira. Por ocasiào das festas em 
honra do Senhor da Pedra, 
na Igreja de Santa Inès, em 
Toronto, visitou-nos e actuou 

nas festas, o Rancho As Andorinhas 
do Pinhal, de Pinhal de Trades, que 
veto acompanhado do Présidente da 
Junta de Freguesia de Arrenteia, José 
Manuel Oliveira. 
Esta visita deveu-se a um intercâmbio 
muito importante entre a Relva (Sâo 
Miguel) e Arrenteia (Seixal), que 
proporcionou a extensâo até ao 
Canada, o que é de louvar. O future 
dira se o Grupo de Bailares e 
Cantares de Sâo Miguel, em Toronto, 
participarâ no jâ consagarado 
Festival Anual de Folclore de 
Arrenteia. 
Tivemos o prazer de dialogar na 
CIRV-fm, em Toronto, corn Miguel 
Correia (Grupo de Sâo Miguel), 
Emilia Vitorino (responsâvel das 
Andorinhas) e José Manuel Oliveira 
(Présidente da Junta de Freguesia de 
Arrenteia). 

JMC - Gostaria de dar as boas 
vindas a todos e os parabens ao 
rancho “Andorinhas do Pinhal” pela 

magnifica actuaçâo durante as festas 
do Senhor da Pedra. Hâ quantos anos 
esta ligada ao rancho e como vê o 
futuro do folclore? 
Emilia Vitorino - Para mim é um 
prazer estar em Toronto. Eu faço 
parte deste rancho folclôrico hâ 18 
anos. Entre! como cantadeira do 
rancho e neste momento sou a 
dirigente. Quanto ao futuro do 
folclore, digo-lhe que se apresentam 
cada vez mais dificuldades. Isto 
deve-se ao facto dos jovens terem 
uma ideia errada do que é o folclore. 
Ora, o folclore é as tradiçôes antigas, 
é mostrar o que os nossos 
antepassados faziam e como se 
vestiam. A nossa juvehtude nâo esta 
muito preparada para isso talvez 
devido à informaçâo ou até mesmo 
ao meio que os rodeia que lhes dâ 
uma imagem diferente do que é, na 
sua essência, o folclore. 
JMC - Quer dizer que a culpa é dos 
adultos?... 
EV - Penso que sim. Dai que o futuro 
nâo me parece muito risonho para o 
folclore. Nos - os mais velhos - 
lutamos para que nâo acabem as 
tradiçôes, mas nâo vejo muita 
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continuidade. 
JMC - De qualquer modo as Casas 
do Povo - e casas afins - têm tentado 
manter o folclore e as bandas 
musicals - tào importantes para a 
cultura popular portuguesa. 
EV - O nosso rancho faz parte de 
uma colectividade onde nascemos e 
onde permanecemos inseridos. No 
entanto, temos a nossa câmara 
municipal e a nossa junta de 
freguesia que nos dâo todo o apoio 
possivel para dar continuidade ao 

nosso trabalho porque sem eles era 
impossivel. 
JMC - De uma forma gérai, é mais 
fâcil arranjar elementos masculinos 
ou femininos. 
EV - É mais fâcil arranjar elementos 
femininos. 
JMC - A Junta de freguesia de 
Arrenteia esta, sobretudo, dedicada à 
saüde da populaçâo. Fale-nos um 
pouco das vossas iniciativas. 
José Manuel Oliveira - A Arrenteia 
tem trinta mil habitantes e o 
concelho do Seixal cento e setenta 
mil. Somos uma freguesia da area 
metropoiitana da cidade de Lisboa 
corn os problemas normals que estas 
areas têm nas cidades da Europa. 
Por esse motivo, temos de facto 
algum cuidado corn a questâo social e 
corn a questâo da saüde, neste caso, 
que estâo sempre aliadas ao desporto 
e à cultura. Na freguesia da 
Arrenteia existem nove 
colectividades que têm diversas 
actividades, nomeadamente na area 
do deporto e da cultura, assim como 
no aspecto do recreio. Temos, de 
facto, sô um rancho folclôrico que^ 

lŸaoMtŸS 

Cristina e Fernanda têm para v6s um 
serviço compicto e sério em tudo que diga 

respeito a serviços e viagens. 

O Verâo é connoscoî 

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

Lembrera-se que esgotam rapidamente ! 

Visite a Happy Travellers na 
Galeria Shopping Centre, na 
Dufferin e Dupont, em Toronto 
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► é este “Andorinhas do Pinhal” 
nesta colectividade, mas temos 
também uma banda centenâria 
numa outra colectividade, temos 
duas orquestras ligeiras, temos 
campeôes de xadrez, uma 
colectividade que este ano foi 
campeâ nacional de futebol 
feminino senior. Portanto, hâ um 
conjunto muito intéressante de 
actividades ligadas ao desporto e à 
cultura que sâo de certa forma uma 
imagem de marca da freguesia e do 
concelho. Penso que as pessoas que 
moram na area metropolitana da 
cidade de Lisboa, reconhecem no 
Seixal, de facto, um concelho virado 
para a cultura e para o desporto. 
Posso adiantar que a Caria 
Sacramento é do nosso concelho. 
Alias, notabilizou-se numa 
colectividade da nossa freguesia, 
mora la. Neste momento, esta em 
fase de conclusào uma pista de 
atletismo que sera talvez uma das 
melhores do nosso pais e que se 
chamarâ precisamente Caria 
Sacramento. Numa area 
metropolitana hâ muitos problemas 
sociais. A tentativa neste caso nâo é 
das autarquias assumir as 
responsabilidades que nâo serâo 
suas, mas inserirem-se no tecido 
social e também colaborar corn o 
movimento associative para que 
possam incentivar os jovens a 
participar. O concelho do Seixal é o 
concelho mais jovem de Lisboa. 
JMC - E tem sido sempre um 
concelho muito lutador... 
JMO - Sim, é uma situaçâo que vem 
de trâs. Para além disse, creio que é 

onde se verifica o maior movimento 
demogrâfico do nosso pais. 
JMC - A regionalizaçâo teria sido 
importante? 
JMO - Pessoalmente, acho que sim. 
Acho até que é fundamental, mais 
tarde ou mais cedo, encontrarmos 
um caminho que passe pelas regiôes. 
Duma forma ou de outra, penso que 
mais tarde ou mais cedo os 
portugueses irâo ser consultados. 
Até mesmo para acertarmos o passe 
corn o reste da Europa, nécessitâmes 
de regiôes na perspectiva de 
rentabilizar os meios. E muito mais 
fâcil encontrarmos a possibilidade 
de fazermos uma estrada que seja 
favorâvel a très ou quatre concelhos 
na regiâo, do que estar cada 

concelho a puxar para si. Para todos 
os efeitos, somos um pais pobre. 
JMC - Parece que estâmes 
submetidqs a essa sina... 
JMO - E évidente que a nossa 
entrada para a Europa ou para a 
comunidade - uma vez que sempre 
estivemos na Europa - possibilitou- 
nos, pelo menos até agora, ter uma 
maior rede de infraestruturas. 
Agora, vamos ver se estâmes todos 
ou nâo, preparados para enfrentar o 
passe que vem a seguir que é 
sabermos se conseguimos competir. 
JMC - Gostariamos agora de falar 
corn o Miguel Correia, responsâvel 
pelo folclore e por este convite feito 
para as festas do Senhor da Pedra 
em Toronto. Como surgiu a ideia 
para este convite? 
Miguel Coireia - O ano passade 
quando se deu a inauguraçâo do 
Centro Civico da Relva. Présente 
nesta inauguraçâo esteve o Sr. José 
Manuel devido ao facto da Arrentela 
estar geminada corn a 
Relva, Em conversa, 
surgiu entâo a hipôtese 
de se deslocarem a 
Toronto. Foi a partir dai 
que iniciâmos as 
conversaçôes para que se 
realizasse essa visita 
aquando das festas do 
Senhor da Pedra em 
Toronto. Assim foi e 
estâmes satisfeitissimos 
corn o resultado que 
teve. 
JMC - Hâ a 
possibilidade de os de câ 
irem agora a Lisboa? 

MC - Sim, aliâs foi praticamente 
exigido. E um caso que estâ a ser 
estudado e vamos ver no que dâ. 
JMO - Bern, eu quero adiantar que 
a Arrentela estâ geminada corn a 
freguesia da Relva. Lima vez que se 
realizou esta viagem ao Canadâ, 
gostariamos de propocionar a 
mesma experiência ao rancho daqui 
para participar no nosso festival 
internacional de folclôre. Por isso, 
vamos fazer força para que isso 
aconteça. 

Do excelente convivio e 
entendimento entre os elementos de 
ambos os grupos e dos responsâveis 
em causa, estamos certos que o 
intercâmbio vai ser uma risonha 
realidade. Assim, via folclore e 
juntas de freguesia, os portugueses 
vâo conhecer melhor Portugal e os... 
portugueses! 
Felicidades para todos. 

JMC / Ana Fernandes 

COMUNICADQ 
Prezado Cliente: 

Cheguei de férias e encontrei a 
Mondetta/Symphony Telecom 
numa situaçâo caôtica. Os 
telefones 1-800 de serviço ao cliente 
e as longas distâneias tinham sido 
cortadas a todos os clientes pela 
AT&T. 
Foi um grande choque para mim. 
Imediatamente tentei tudo o que 
me era possivel directamente corn 
os responsâveis pela companhia. 
Director de Operaçôes, Présidente 
e CEO, para que resolvessem ou 
arranjassem soluçôes para acabar 
rapidamente a situaçâo desastrosa 
por que estavam a passar todos os 
clientes. Nada me foi dado para 
solucionar ou pôr termo a este 
grande problema. 
Toda esta falta de liderança dos 
Directores da Companhia num 
momento tâo dificil como este faz 
corn que nâo veja a Mondetta corn 
capacidade para oferecer os 
serviços que foram prometidos. 
Custava-me imenso ver todos os 
clientes estarem impossibilitados 
de contactarem corn a companhia 
para esclarecimentos e corn as 
longas distâneias cortadas. Mas o 
que mais me preocupava era, 
principalmente a minha 
Comunidade que tanto considère. 

que foram sempre cumpridores e 
leais. 
Foi-me totalmente impossivel 
conseguir soluçôes, de quem de 
direito, que pudessem ajudar a 
nossa Comunidade. Peço desculpa 
por todas as inconveniências por 
que passaram. 
Dei todo o meu esforço, tendo 
sempre em mente ajudar a 
Comunidade Portuguesa a usufruir 
aquilo que nâo tinha, tarifas baixas 
nas longas distâneias. 
Informe que deixei de trabalhar 
para a Mondetta/Symphony 
Telecom de quem estou 
completamente desligado. 
As entidades oficiais, 
individualidades, comerciantes, 
clubes, associaçôes e clientes em 
gérai, pelo profundamente 
desculpas por todas as 
inconveniências causadas pelo 
corte das longas distâneias. 
Toda esta situaçâo estava 
completamente fora do meu 
controlo. Creiam que fiz tudo e 
pedi a todos para que esta situaçâo 
desastrosa fosse resolvida, nada 
tendo conseguido. 

Uma vez mais as minhas sinceras 
desculpas e um obrigado pela vossa 
compreensâo. 

PiRGPfR 
L.L.B.O. 

CHURRASQUEIRA 
GRILL HOUSE  RTPi 

Aqui ninguém 
paga impostos 
Agora, aos almoços, 

ninguém paga taxa de 
imposto na comida e bebida 

Grande garrafeira 
a bons preços 

e sem taxa de imposto 

Cozinha tradicional 
portuguesa corn 
dois cozinheiros 

vindos de Portugal 

928 College SU Toronto 
(College e Dovercourt) 

Réservas e encomendas para fora: 

Tel.: 416 537- 
Jorge Campos 
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Sao très jovens canadianps cheios de talento. 
Hâ muito que lutam por urn lugar ao sol. Desta feita conseguiram o mais 
importante. A sonhada gravaçâo, por intermédio da Popular Records. Dai, 
talvez. o titulo do album, "Lucky (in my life) pois, sem a tal pontinha de 
sorte, dificilmente se chega ao grande publico. 
Um dos temas de grande êxito neste album dos Eiffel 65, e o intitulado 
"Blue was there", uma cançâo gravada em nova roupagem e que foi sen- 
saçào em 1999. 
Os Eiffel 65 -Jeffrey, Maurizio e Gabry-, vâo com certeza "derreter" muitos 
coraçôes neste quente ano de 2001. 

QUM BARREIROS 30 anos He festas! 
O sempre jovem e irreverente Quim Barreiros comemora no sett ultimo 
album os seus 30 anos de festas. Iniciou-se em 1971 e matém-se (em grande!) 
em 2001, e muitos mais anos se Deus quiser. 
"Comer, Comer", é o titulo do album (e cantiga da primeira faixa) editado 
pela CDse7e, onde Quim Barreiros canta uma série de "diabruras" à sua 
moda, tais como "Âgua de coco", "Eu nào vendo mais bebida", "Eu tou malu- 
co", "A tristeza do Melro", "O negôcio da lïiulher do Zé", "Milho Crû"; "Tira 
a roupa", "Bota pinga" e "Eu sou cômico". Um album onde Quim Bârféiros 
surge brejeiro e igual a si prôprio. Tal como o seu pûblieo gosta! 

A jovem intérprete Jessica Amaro, de Hamilton, gravou o seu primeiro 
CD, nos estüdios de Hernani Raposo e de Valdemar Mejdoubi, gravaçâo, 
produçâo e misturas, divididas pelos dois conhecidos müsicos e composi- 
tores. 
Jessica Amaro, vai fazer a apresentaçâo pûblica do CD na Igreja de Santa 
Maria, em Hamilton, no dia 11 de Novembre. 
Em 11 de Novembre, Jessica Amaro cantarâ para o seu pûblieo todas as 
suas novas cançôes do album, tende a companhia amiga de varies artistas 
locais, cujos nomes serâo anunciados mais tarde. 
Os nossos parabéns à Jessica e o desejo de sucesso. 

"Sv***^ .U 

O conhecido e popular TONY REBELO, voz e viola'baixo do conjunto "Boa 
Esperança" -que realizou a sua ultima actuaçâo em Março de 1984-, e actual- 
mente lider do EJ-Boa Esperança, regravou em CD sucessos do grupo. corn 
gravaçâo de voz e mistura de Tony Silva de TNT Productios, e lançou-o no 
dia das festas do Senhor da Pedra, no Bellwoods Park. Tony Rebelo, que 
mantém a sua voz grave de sempre, juntou as "velhas" cantïgas, "Verde 
Vinho", "Zum Zum Zum", "Voeê Jâ Foi aos Açores", "Dâ câ uni beijo", 
"Noites dejunho", "Imigrante", "Regresso", "Confissâo" e "A Noiva", tendo 
obtido grande sucesso entre as nossas gentes. Tony Rebelo tem neste seu tra- 
balho a colaboraçâo coral dos amigos Carlos Borges e Guida Figueira. 
"RELEMBRAR O PASSADO", um trabalho valioso para todos quantos 
admiraram e lembram o conjunto "Boa Esperança", e um exemple vivo para 
os mais jovens. Um abraço de parabéns para o Tony Rebelo! 



BII.IIK I KS À VKNI>A KM: 

Portuguese Book Store. Portugal MIX, 
Artnoua Furuiture Plus em Toronto e Guelph, 

Papelarla Portugal, Concord Furniture em 
Brampton, Caldense Bakery em Oakville. 

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

em London. 

Bilhetes à porta: Adultos - ^48.^" 

"A cerveja dos 
portngueses" 

IMPACT IIQOIDATION 
& SATELIITE CENTRES 

187 Lakeshore Rd. East 
MISSISSAUGA 

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

David Costa 
& Associates 
I.a ttft/trrs/A (Ivogados 

^ 015 Bloor St. W.. Toronto Teh 335-6329 

ik Talho Garcia 
1046 Bloor St. W. A abnr em breve 

em novas înstalaçôes 
para melhor o servir UOU^tf fU 

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 

^itirrafaa QI^[«n•a3qu£il•a^ Antenor 
UnderL.L.8.0. PîrCS 

Jt7 

eseu 

® a LIüLLü!" 

grupo 
musical 

Dos E.U A 

de Sâo Paulo, 
Brasil 

NANCY 
COSTA 

Vencedora 
do festival 
da Cançâo 
CIRV2000 

O vendedor da sua confiaça 

HomeLife Galleria 

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

_ Realtor-member s 
Sales Representative 1245 DupOOt St., St0. 35B 

GRUPOS FOLCLORICOS 

“OS TRADICIONAIS» E 
“OS NOVOS TRADICIONAIS” 

CIRV-fm, Toronto’s Multicultural Super Mix, 
APRESENTA 

DOMINCO. 26 DE AGOSTO DE 20D1 
PARAMOUNT CANADA’S WONDEBIAND @ KINBSWOOD MUSIC THEATRE 
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Portugal ratifica protocolo 
quo proi'be clonagem do 
seres humanos 
Portugal vai ratificar o protocolo 
adicional do Conselho da Europa que 
proibe a clonagem de seres humanos, 
bem como a Convençâo sobre 
Direitos Humanos e Biomedicina, 
segundo foi anunciado em 
Estrasburgo. 
Ao subscrever o protocolo, Lisboa 
compromete-se a proibir "qualquer 
intervençâo que se destine a criar um 
ser humano geneticamente idêntico a 
outro, tanto vivo como morto". 
O texto nâo admite qualquer 
excepçâo à proibiçâo que décréta, 
"mesmo no caso de um casai 
completamente estéril". Por outro 
lado, estipula que os Estados 
signatârios incluam na sua legislaçâo 
as penalizaçôes adequadas. 
Também no campo da Ciência 
intervém a Convençâo sobre Direitos 
Humanos e Biomedicina, que tem 
por objectivo preservar a dignidade, 
identidade e liberdade do ser 
humano face a qualquer propôsito 
cientifico, mesmo que relevante para 
a sociedade ou para fins de 
investigaçâo. 
Entre outros aspectos, esta 
Convençâo proibe a discriminaçâo 
dos individuos baseada no seu mapa 
genético e impede que se recorra â 

fertilizaçâo in-vitro para escolher o 
sexo de uma criança, excepto quando 
essa opçâo servir para evitar um 
problema hereditârio grave, informa 
a Lusa. 
Além disso, proibe que alguém retire 
proveito financeiro da utilizaçâo de 
alguma parte do corpo humano, 
define o direito do paciente a ser 
informado sobre a sua saûde - 
incluindo resultados sobre testes 
genéticos - mas consagra do mesmo 
modo o direito a nâo querer saber. 
A mesma Convençâo proibe a 
remoçâo de ôrgâos e outros tecidos 
sem capacidade de regeneraçâo de 
pessoas que nâo estejam habilitadas a 
dar o seu consentimento. 
Portugal vai ainda ratificar a 
Convençâo europeia que 
regulamenta a compensaçâo de 
vitimas de crimes violentos. Esta 
baseia-se no principio de que os 
Estados devem compensar nâo sô os 
seus cidadâos mas também pessoas 
de outras nacionalidades afectadas 
no seu territôrio, como imigrantes, 
turistas e estudantes 
O protocolo adicional e as duas 
convençôes entram em vigor em 
Portugal a partir de 1 de Dezembro 
deste ano. 

INSURANCE 
Hâ mais de 30 anos 
que os especialistas 

da REGIONAL 
INSURANCE 

trabalham corn 
comerciantes, 

industriais e 
empreiteiros, para 

protéger os seus 
negocios, os seus 

empregados e os seus 
padrôes de vida! 

QUtREMOS fftZER O MESMO POR Si! 
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. 

A luz pouco verde de Bush 
O Présidente dos EUA autorizou pesquisa sobre 
células estaminais embrionàrias. 
Decisâo tomada apôs muitas hesitaçôes Se "um camelo é um cavalo 

desenhado por uma comissâo", 
o discurso em que George Bush 

anunciou a sua decisâo sobre o 
financiamento federal à investigaçâo 
corn células embrionàrias 
indiferenciadas foi politicamente 
équivalente; um emaranhado de 
considerandos recheados de 
terminologia cientifica que deixou a 
audiência em suspense até ao final 
sobre a direcçâo que ia tomar. 
Desembocou num resultado que 
forçosamente terâ o apoio de todas as 
partes, excepto de pequenas franjas 
ultra-radicais. O facto de Bush ter andado um 

mês e meio a consultar sobre 
a questâo todos os sectores 

possiveis de opiniâo, do homem da 
rua até ao Papa, passando por 
politicos e cientistas, deu-lhe a 
possibilidade de transmitir a imagem 
de estar absolutamente por dentro do 
assunto, estendendo-se do jargâo 
cientifico até às comparaçôes mais 
comezinhas, das düvidas de 
estudante à moralidade filosôfica. O 
resultado foi uma decisâo que vai ser 
apadrinhada pelo Congresso e que 
permitirâ a continuaçâo da 
investigaçâo num dominio que, de tâo 
prometedor, é imparâvel, e que lhe 
serâ acrescentada ao curriculo como 
uma vitôria politica, apesar de a 
decisâo nâo ser clara. 
O Présidente decidiu que "devemos 
concéder financiamentos fédérais â 
investigaçâo sobre as linhas de células 
embrionàrias indiferenciadas em que 
jâ tenha sido tomada uma decisâo de 
vida ou morte. Isso permite-nos 
explorar a promessa e o potencial da 
investigaçâo sobre células 
indiferenciadas, sem atravessarmos a 
fronteira moral fundamental de o 
dinheiro dos contribuintes financiar o 
sancionamento ou o encorajamento 
de mais destruiçôes de embriôes 
humanos que tenham uma 
potencialidade de vida". Evitou assim 
o debate sobre se os embriôes 

congelados sâo ou nâo vidas, pois sô 
serâ financiada a investigaçâo sobre o 
subproduto da fertilizaçâo qué, de 
qualquer forma, séria destruido. 
Bush orientou a investigaçâo para as 
linhas de células, colônias de células 
indiferenciadas que se reproduzem 
infinitamente. Disse ter 
conhecimento da existência de "mais 
de 60 linhas", afirmaçâo que causou 
espanto entre os investigadores, que 
dizem nâo conhecer mais de 30. 
Deixou em suspenso a questâo da 
genética dessas células, que, devido 
aos sentimentos raclais nos EUA, 
mais cedo ou mais tarde vai ser 
levantada. As "linhas" de células 
disponiveis provêm da Suécia, Israel, 
India e Austrâlia... 
A decisâo de Bush tem, entretanto, 
grandes implicaçôes financeiras. No 
ano passado foram gastos 226 
milhôes de dôlares em investigaçâo 
sobre células indiferenciadas adultas. 
Na sua declaraçâo, o Présidente 
anunciou que ira consagrar, jâ este 
ano, 250 milhôes de dôlares dos 
fundos governamentais para a 
investigaçâo de células estaminais. 
Para que a medida tomada seja 
integralmente cumprida, o Présidente 
anunciou a criaçâo de um "conselho 
bioético" para supervisionar este tipo 
de investigaçâo e criar normas. 
Cientistas, médicos, especialistas em 
biomédica, advogados, teôlogos 
integrarâo este organisme. Para 
présidente, Bush jâ tem um nome: 
Leon Kass, especialista em ética 
biomédica. 

roncopn 
teaaii® 

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

pelas 13horas (I pm), no Ambience Banquet Hall, no 501 Alliance Ave, 
Toronto. Para Informaçôes 416-538-6788. 
Apoio das lojas da CONCORD de Toronto 

1551 Egiinton Ave Tel: 416-789-1493 
920 Bloor St W. Tel: 416-538 6788 
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INTERNET 

ii Big Brother" na Net sé a pagar 
Nos Estados Unidos quem quer 
acompanhar, através da Internet, as 
aventuras dos concorrentes do Big 
Brother tern que pagar. Isto porque a 
cadeia televisiva CBS, responsâvel pela 
realizaçâo do mais famoso reality show 
do planeta, decidiu cobrar aos 
internautas pela sua transmissâo na 
Rede. 
O aviso encontra-se disponivel em 
www.cbs.com/primetime/bigbrother2, e 
dirige-se a quem pretenda seguir de 
perto e, por exemple, do local de 
trabalho, o dia-a-dia destes 

concorrentes, que estâo a ser vigiados, 
durante 11 semanas, por cerca de 30 
câmaras de filmar. Assim, sô pagando 
uma determinada quantia é possivel 
nâo perder sequer um pormenor do 
concurso. 
Esta medida, segundo um porta-voz da 
CBS, impedirâ o acesso das crianças e 
dos adolescentes ao programa, uma vez 
que este, tal como em todos os paises 
onde foi realizado, possui algumas 
imagens pouco recomendâveis aos mais 
novos. Os numéros relatives à primeira 
ediçâo do Big Brother provam. 

precisamente, que foram as crianças e 
os jovens que constituiram o grosso do 
püblico televisivo do concurso. 
A CBS é o ultimo meio informative dos 
Estados Unidos a cobrar os sens 
serviços e programas na Internet, numa 
atitude que jâ se esta a tornar comum 
nos jornais diârios, revistas e cadeias de 
televisào. 
A crise do mercado publicitârio online 
jâ obrigou o New York Times a exigir 
um pagamento aos cibernautas que 
desejem consultar alguma da sua 
informaçâo. 

DCPRESSÔO PÔS-PflRTO 
Afecta 10 por cento da populaçâo 
Apesar de, em Portugal, nâo 
existirem dados precisos sobre 
o numéro de mulheres que 
sofrem de depressâo pôs- 
parto, estima-se que 10 por 
cento das parturientes 
padecem desta patologia, que 
pode ser desencadeada na 
gravidez por vârios factores 
psicossociais. 

A chegada do novo membre da 
familia, o bébé, também pode 
acarretar receios depressivos à nova 
mâe, que pode sentir nâo estar à 
altura de desempenhar o novo papel. 
Numa altura em que ainda estâ fresca 
na memôria de muita gente o crime 

ocorrido recentemente nos Estados 
Unidos, em que uma mâe 
alegadamente matou os seus cinco 
filhos menores devido a uma eventual 
depressâo pôs-parto, é pertinente 
saber até. que ponto esta patologia 
pode afectar uma mulher que 
engravida. "Existem vârios factores 
que conduzem ao aparecimento da 
depressâo, a quai pode ser 
diagnosticada apenas durante o 
periodo da gravidez, altura em que a 
mulher é bastante medicalizada, vai a 
consultas médicas, faz anâlises e 
exames clinicos, mas que entretanto 
escapou ao diagnôstico de um 
médico de clinica gérai antes de 
engravidar", sublinha Regina 
Corado, médica ginecologista e 

obstetra e responsâvel pela Unidade 
Materno-Fetal da Maternidade 
Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa. 
Segundo a especialista, os factores 
conducentes a esta patologia sâo 
vârios, como distürbios psicolôgicos, 
emocionais, de personalidade, 
problemas econômicos, familiares 
e/ou sociais". Mas nâo sô. A mulher 
pode ter medo de nâo cumprir, na 
gravidez, o papel de esposa, pode 
recear que o seu bébé nasça corn 
anomalias, pode sentir que nâo é 
capaz de cumprir o papel de mâe 
quando jâ tem o filho nos braços, 
enfim, pode sentir um turbilhâo de 
düvidas que a angustiam e em nada 
ajudam a viver essa nova etapa da sua 
vida. 

Fungos surgiram 
na Terra hà mais 

de mil milliôes 
de ânes 

Os primeiros fungos podem ter 
surgido hâ mais de mil milhôes de 
anos, duas vezes mais cedo que se 
pensava, de acordo corn um artigo 
da revista Science. Se de facto as 
plantas colonizaram o planeta hâ 
tanto tempo, estas podem ter tido 
um efeito importante no clima e no 
desenvolvimento de outras formas 

de vida na Terra, sugerem os 
cientistas. As datas referidas na 
Science levaram os investigadores a 
especular que a presença de plantas, 
retirando diôxido de carbono da 
atmosfera e dando oxigénio, teria 
arrefecido o clima e tido um impacto 
no desenvolvimento posterior da 
vida. 

Cienflstas portugneses traçam 
histôiia de bacteria super-resistente 
Investigadores 
portugueses acabam de 
revelar que a bactéria 
que hoje mais causa 
infecçôes nos hospitais 
- a "Staphylococcus 
aureus" ou,-em 
português, estafilococo 
dourado - ganhou resistência 
aos antibidticos muito 
rapidamente, logo a seguir ao 
momento em que começaram 
a ser usados. 

Hoje, estâ na origem de quase 
metade das infecçôes contraidas nos 

4 r 

^ hospitais de Portugal e 
dos Estados Unidos e 
nâo hâ quase nada que 
a mate. 
Primeiro, a bactéria 

^ y adquiriu resistência à 
penicilina, 
estreptomicina, 

yr tetraciclina e eritro- 
micina, antibiôticos 

introduzidos entre 1943 e 1960. 
Depuis, em 1961, passou também a 
resistir à meticilina, apenas um ano 
apôs o inicio do seu uso terapêutico. 
E, conseguida a resistência a este 
medicamento, tornou-se imune a 
toda a uma classe de antibiôticos - os 
chamados beta-lactâmicos, onde se 
inclui a penicilina, a amoxicilina ou a 
oxacilina. 

O mais surpreendente é que uma 
estirpe desta bactéria que se encontra 
agora pelos hospitais europeus é uma 
côpia, ou clone, dessas 
primeiras bactérias 
resistentes à meticilina. 
Esta foi a conclusâo a 
que chegou a équipa de 
Inès Crisôstomo, do 
Instituto de Tecnologia 
Quimica e Biolôgica 
(ITQB), em Oeiras, e 
principal autora de um 
artigo que serâ 
publicado no prôximo 
numéro da revista norte- 
americana "The 
Proceedings of the 
National Academy of 
Sciences". 

WWW. 
UMmiB SITES 

WWW.esteticanatural.com 
Se é daqueles que se preocupam 
com os seus produtos de beleza, 
entao chegou ao site certo. O 
Esteticanatural.com da-Ihe muitos 
conselhos sobre produtos naturais. 
Aprenda quais sâo os produtos 
certos e errados para a sua pele. 

CRIANÇAS 
www.junior.te.pt 
Especialmente para os cibernautas 
mais novos, em inicio de "carreira", 
a TexEdiNet criou uma autêntica 
Disneyland na Net. O divertimento 
começa nas animaçôes da 
homepage, onde as crianças sâo 
de imediato envolvidas num 
mundo de cores e movimento. 
Depots, basta rumarem à 
descoberta dos jogos, cartôes 
animados, educaçâo entre outros. 

BASQUETEBOL 
www.basketball.com 
Este serâ, provavelmente, o mais 
complete dos sites americanos 
dedicados ao basquetebol. Inclui 
um historial da modalidade nas 
ligas americanas, uma secçâo de 
comptas online de acessôrios para 
o desporto e uma vasta lista de 
classificados. Da NBA aos 
campeonatos universitârios, 
passando pela WNBA, aqui se 
encontram todas as informaçôes 
sobre calendarios e planteis das 
équipas e novidades sobre o draft 
das aquisiçôes. Torne-se num 
fanâtico desta àrea desportiva. 

CERVEJA 
www.realbeer.corn 
Uma pagina para os verdadeiros 
apreciadores. Histôrias de e sobre 
cerveja, numa extensa livraria 
temàtica online, um catâlogo de 
géneros e marcas europeias e 
americanas, calendârio de eventos 
relacionados corn a cerveja e 
votaçôes para a eleiçâo da cerveja 
do mês sâo alguns dos conteûdos 
oferecidos. A grande atracçâo para 
os conhecedores sera, porém, a 
loja online de marcas raras onde 
se podem adquirir preciosidades 
seleccionadas por reconhecidos 
especialistas. 
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CARNCIRO ' 21/03 A 20/04 

Neste momento acoiitecera algo de excitante ou 
inesperado, que pode ser um aborrecimenlo de 
qualquer tipo. 
Devido à sua impaciência poderâ sofrer acidentes ou vir a 
ter dificuldades num relacionamento. 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

Sera uma semana de maior apego à realidade. 
A sua relaçào corn o mundo objectivo; fisico, corn a 
natureza em gérai, ou corn as suas plantas em particular, 
pode vir a ser reforçada. 

GÊMCOS - 21/05 A 20/06 N 
i 

AÉ:  
Pode desenvolver um novo aspecto na sua vida: a relaçào 
corn a colectividade, corn o trabalho em équipa. 
E como se fosse uma oportunidade rara para se reunir, para 
fazer um trabalho em équipa ou corn alguém em especial. 

CARANOLCJO - 21/06 A 21/07 

Uma Oposiçâo da Lua corn Plutâo vai tornar as suas 
emoçôes mais profundas, mas nem sempre mais 
harmoniosas. Poderào, pois, surgir conflitos, quer no 
diâlogo consigo mesmo quer na relaçào corn os outros. 

LEÀO - 22/07 A 22/08 

O Sol em Oposiçâo a Ûrano é uma altura de surpresas em 
todos os relacionamentos. Se estiver envolvido 
sentimentalmente, entâo serâ provâvel que voce ou o seu 
parceiro se sinta impaciente corn a relaçào, e isso suscite 
alguma discussào. 

VlROCM - 23/08 A22/0»V‘ i 22/OdV .A. 
Esta é uma semana muito mais voltada para o exterior e para 
o lado social da existência. Estào pois beneficiadas as relaçôes 
corn os outros em gérai, corn os amigos, a vida profissional, a 
carreira e a vida financeira. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Terâ uma excelente semana para aprofundar e estudar novas 
matérias. Desta forma, poderâ conciliar o conforto do s'eu 
mundo quotidiano e o seu desejo de descoberta. Nào se 
prenda corn pormenores, pois estarâ sublinhada a sua visào 
global das coisas. Dê os ültimos retoques num projecto. 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

Haverâ uma Oposiçâo entre a Lua e Plutào. Semana marcada 
por uma certa instabilidade emocional. Desde uma sensaçào 
de vazio, que o derxa apâtico, até à irritabiUdade, tudo pode 
acontecer. Estarâ, porém, ao seu alcance controlar e superar 
esse estado de espirito. 

SAGITÀRIO - 22/11 A 21/12 

Vai sentir maior tranquilidade, maior capacidade de transmitir 
valores, sentimentos, emoçôes, de seduzir ou ser seduzido. 
Se esta ligado à Arte, este pode ser um momento de maior 
inspiraçào ou criatividade. 

,,g^CAPRIC6RNIO - 22/12 A 20/01 

Uma Conjunçào entre a Lua e Saturno vai trazer-lhe uma 
certa contençâo emocional, menor expansào dos sentimentos 
e emoçôes. 
No entanto, a sua atençâo estarâ mais forte no que respeita à 
carreira, à intimidade, à casa e à familia. 

AQUÀRIO - 21/01A19/02 

Esta semana, vai poder ter a sensaçào de que lhe falta o châo 
debarxo dos pés. È que começa a dar-se conta de que a 
segurança, a estabüidade, enfim, a rotina estào a ser postas em 
causa. Sentirâ, pois, alguma fragilidade ou mesmo, talvez, uma 
certa tendência para o pânico. 

¥ 
PHXCS >• a0/02'^20/03 

T 
H . 

Serâ uma boa altura para dar uma nova disposiçào aos 
elementos da sua casa; môveis, mâquinas, etc. A sua 
imaginaçào, a sua fantasia e a sua sensibilidade poderào tornar- 
se mais évidentes e ser melhor aproveitados em tudo o que toca 
ao lar e à sua intimidade. 

MARINO'S LAKESHORE AUTOMALL 

www.marinosautogroup.com 

Lakeshore Land Rover Marino's Westend 
Honda Metro West Fine Cars Hyundai 

(ÿ}xzo2KroÀ 

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

3526 Lakeshore Blvd.West 
Etobicoke, ON M8W 1N6 

(Betvveen Browns Une & Kipling) 

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

Fa>f: (416)251-5906 
e-mail; subaru.sales^mafinosautogroup.com 

Visite os nossos Dealer e 
pérgunte pelo Pedro De Oliveira 

que terâ a prazer em servi-lo na sua lingua. 
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Uppity, no dcscnhos 
animados Dumb 
Bunnies, a Pollie Pi, em 
Rolie Olic e é a voz de 
Me, em Amigo and Me. 
Hd dois anos foi 
premiada corn o prémio 
Craft Award pelo 
excelente trabalho que 
desempenhou no 
anuncio televisivo da 
KFC. 
Actualmente, Rebecca 
estuda violino corn 
Mark Skazinetsky, 
mestre associative de 
concerto da Orquestra 
Sinfdnica de Toronto, 
estuda piano, harmonia 
e composiçao corn a 
compositora Larysa 
Kuzmenko e fréquenta 
O Atelier de Opera 
onde aprende ballet 
cidssico corn o 
“Baroque Ballet 
Troupe", de Toronto. 
A costureira- 

CONTINUAÇÀO DA 1“ PAGINA Overdo passade, enquanto muitos da sua 
idade, aproveitavam as férias em 
campos, Rebecca deu uma série de 

concertos ao ar livre na ilha de Toronto 
(Centre Island). Para além destes 
concertos, Rebeccafoi convidada de honra 
da Orquestra da Academia Nacional para 
celebrar os festivais “Brott Summer" e 
"Autumn Music", em Hamilton, e apresentou- 
se corn a Orquestra de Câmara da 
Universidade Mcôill, em Montreal. 
Para além da musica que ocupa grande parte 
do seu tempo, Rebecca também tem vindo a 
dedicar-se ao desenvolvimento da sua 
carreira como actriz. Jd marcou presença 
inümeras vezes em vdrios programas 
televisivos para crianaças, dd voz a Prissy 

Musica: 

Grupo dinamarquês Aqua acabou 
o grupo pop dinamarquês Aqua, que ficou conhecido corn o tema "Barbie Cirl" acabou, 
segundo anuncia a agência de informaçao local Ritzau. 
Os Aqua, que chegaram a vender mais de 28 milhôes de discos, era formado pela cantora 
norueguesa Lena Nystroem e por très dimarqueses, Rene Dif, Soeren Rasted e Claus 
Norreen. 
Os quatro decidiram fazer uma pausa por tempo indeterminado e, devidos a problèmes 
internos, nem chegaram a acabar o terceiro disco, que deveria ser editado no final do ano. 
Em todo 0 mundo, os Aqua receberam 265 discos de platina e ouro. 

desenhadora luso-canadiana, Zdlia, 
proprietdria de Moka Fashions foi a estilista 
escolhida para fazer os vestidos de Rebecca 
para as actuaçdes da nova época da 
Orquestra Sinfdnica de Toronto que terao 
lugar a 12 e 13 de Janeiro no Roy Thompson, 
Hall, a 21 de Fevereiro no River Run Centre, 
em Guelph, a 22 e 23 de Fevereiro no 
Centre in the Square, em Kitchener, a 21 de 
Abril, no Toronto Philharmonia e a 29 de 
Abril corn o Temple Sinai em North York, 
juntamente corn o Jewish Folk Choir. 

Am Fernandes 

Zàlia e Rebecca 

SOfPE Dt... 
n 

0 

n 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
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Problemas da pele 
Eczema 
Sistema genito-urinàrio 
reprodutivo 
Impotência 
Infertilidade 
Bronquite 
Gripe 
Asma 
Colite 
Obstipaçâo 
Diabetes 

m 

>3 Tensâo alta 
n Indigestào 
n Depressâo 
n Artrite 
c! Dores de cabeça e 

enxaquecas 
n Lumbago 
n Ciâtica 
n Entorses 
<3 Pescoço tenso 
n Tendinite 
>3 Neuralgia Trigeminal 

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

1199 DUNDAS ST.,W.^ 

SUITE #4 EM TORONT^ 

Seg. - Sex. 

09h. s17h. 

Para um CONSULTA GRATIS contacte: 

416-534-0937 
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Jovem suicida-se no Jardim Antonio Borges 
Foi encontrado no passado 
sâbado, ao principio da tarde, no 
Jardim Antonio Borges, em 
Ponta Delgada, um individuo 
corn 28 anos de idade, morto por 

enforcamento. 
O homem foi encontrado por 
dois turistas naquele jardim de 
Ponta Delgada, que 
comunicaram a ocorrência ao 

jardineiro local. 
A PSP foi chamada ao local, e 
segundo a mesma autoridade, os 
indicios apontam para um 
suicidio. 

Sata Acusada de monopôlio pela TAP 
A Sata é acusada pela TAP de 
aproveitar o monopôlio nas 
ligaçôes inter-ilhas para encher 
os sens voos Ponta 
Delgada/Lisboa/Ponta Delgada, 
em prejuizo das ligaçôes da TAP 
nas Lajes e Horta. 
A noticia foi divulgada pela 

Antena 1 que se referiu a um 
documenta em posse de quadros 
superiores da TAP e que indica 
que a SATA terâ desviado, 
dezenas de milhares de 
passageiros sô no primeiro 
semestre deste ano, das Lajes e 
da Horta devido à arquitectura 

das ligaçôes internas no 
arquipélago. 
Segundo a fonte contactada pela 
Antena 1 esta situaçâo terâ de ser 
resolvida sob pena do proximo 
concurso para as ligaçôes aéreas 
nos Açores/Continente/Açores 
partir de dados pouco fiâveis. 

Inspecçâo regional do Trabalho aplicou 
35 mil contos em mnitas 
A Inspecçâo Regional do 
Trabalho (IRT) dos Açores 
aplicou multas e coimas num 
total de cerca de 35 mil contos 
(175 mil euros) em 2000, segundo 
dados a que a Agência Lusa teve 
acesso. A IRT resolveu o ano 
passado processos de 
indemnizaçâo a favor dos 
trabalhadores num valor 
superior a 60 mil contos (300 mil 

euros) e a favor da segurança 
social em 20 mil contos (100 mil). 
Foram ainda levantados 400 
autos e efectuadas cerca de 600 
visitas de inspecçâo na ârea da 
saüde, higiene e segurança no 
trabalho e très mil visitas a 
empresas e locais de trabalho em 
toda a regiâo. Rui Pestana apelou 
às entidades patronats, sindicais, 
cooperativas e associaçôes 

agricolas que apresentem os 
devidos esclarecimentos aos 
trabalhadores, alguns dos quais 
ainda hoje continuam a trabalhar 
em "condiçôes inumanas e sem 
conhecimento dos sens direitos". 
Este responsâvel referiu-se a estes 
propôsitos no dia de ontem 
aquando da inauguraçào das 
novas instalaçôes da IRT em 
Angra do Heroismo. 

Parque habitacional das ilbas 
cresce 10% em dez anos 

no 

O parque habitacional dos 
Açores cresceu em dez anos cerca 
de 10 por cento, sendo que ao 
todo nos Açores existem 93.375 
alojamentos, segundo dados 
oficiais do Serviço Regional de 
Estatistica. Os dados apontados 

por este serviço indicam que o 
total dos alojamentos disponiveis 
supera em cerca de vinte mil o 
numéro das familias residentes 
nas nove ilhas (74.325). 
O crescimento do parque 
habitacional dos Açores, desde 

1991, deu-se sobretudo 
concelho de Ponta Delgada, na 
ilha de Sào Miguel, passando de 
19 mil para 22,1 mil alojamentos. 
Üm crescimento que nâo ocorreu 
na mais pequena ilha do 
arquipélago, a ilha do Corvo, que 
teve uma quebra de alojamentos, 
passando de 153 para 148, muito 
embora a populaçào local tenha 
aumentado de 372 habitantes 
para 418. 

Novo lar de idosos em Vila Franca de Campe 
Vila Franca do Campo vai contar 
a breve trecho corn uma novo lar 
de idosos. 
A noticia, foi reafirmada por 
Roberto Amaral, présidente do 
G over no Regional em exercicio, 
naquele concelho. Segundo, 

Roberto o projecto para a 
construçâo de um novo lar de 
idosos para Vila Franca . do 
Campo, jâ encontra jâ em fase 
final de conclusào e deverâ 
custar meio milhâo de contos e 
terâ capacidade para um total de 

40 idosos. 
O terreno para instalaçào do 
novo edificio jâ foi adquirido pela 
Santa Casa da Misericôrdia de 
Vila Franca do Campo, 
envolvendo uma ârea global de 
14 mil metros quadrados. 

Privatizaçâo da àgua em Angra esta fera de questâo 
Estâ fora de questâo a 
privatizaçâo dos Serviços 
Municipalizados de Angra do 
Heroismo. Quem o afirma é o 
prôprio présidente da câmara 

Municipal de Angra do 
Heroismo, Sérgio Avila, que 
adianta ainda que a venda de 
âgua é lucrativa e logo nâo tem 
lôgica privatizar algo que dâ 

lucro. O edil pronunciou-se 
acerca da privatizaçâo das âguas 
naquele concelho no decorrer da 
cerimônia de inauguraçào da 
nova central de distribuiçâo. 

Music Sk Video 

Queres o melhor da müsica 
moderna portuguesa neste lado do 
Atlântico, em CD ou K7?^^jJ.5gjj.j)g3g 

Jomal 
O 

Milénio 

I 

O seu 
semanârio 

Experience 
By: Jacquie Jorge 

It's about 3pm in the 
afternoon and I've been 
up since 2:30am this 
morning. The heat is incredible. Fortunately, 
there is a lovely breeze to offset it. My first 
impression of the Haitian people is that they are 
so incredibly friendly. Even in all their poverty, 
they seem to see the joy in life. 
On first arriving in Haiti, it seemed as if Haitians 
were surprised to see us there. The men and 
women who worked at the airport stared at us as 
if we were part of a circus show, as if it were an 
occurrence that doesn't often take place. Happily, 
their reaction did not deter them from being 
friendly and accommodating. Not a soul at 
customs asked us any questions but smiled and let 
us go by. This was definitely a different 
experience to the one we had had at the US 
customs desk. 
While driving to St. Joseph's house, the home we 
would be staying at for the duration of the week, I 
was amazed at the different and obvious divisions 
in class. First and foremost, there were the 
extremely poor who were trying to rest in 
whatever type of shade they could find with their 
few possessions lying around them on the ground. 
Then there were the obviously wealthy Haitians 
who were driving around in Jeeps and expensive 
cars all of which were very clean and dent free. 
The Haitian people here are very nice. They 
smiled at us and called us by name (we were all 
wearing name tags with the Canadian flag on 
them.) On entering St. Joseph's house we were 
greeted by the host who gave us a glass of COLD 
water. How wonderful that was. Water never 
tasted so good. Unpolluted water, in Haiti, is a 
rare commodity so I was thankful for the 
hospitality that was extended to us. 
Our hosts invited everyone to take as much water 
as he/she wanted their only request being that 
every drop poured be drunk and not wasted. I 
was very impressed by their desire to make 
everyone comfortable and happy. 
Throughout our stay in Haiti this simple act of 
friendship and sacrifice would be apparent. The 
thirst that existed among those who could not 
afford to buy fresh water was everywhere to be 
seen. It's funny how experiences such as these 
help to remind you of how valuable the simple 
things in life are and what truly is important. 
St. Joseph's house is a wonderful and beautiful 
home. It's an oasis amongst such poverty. To 
look at it from the outside one would never guess 
how big it truly is. It's about four stories tall 
including the balcony. Actually, I'm sitting here 
right now writing in my journal. All around me I 
see rubble, half built homes and yet I see children 
playing, people working and no animosity. They 
offer all that they have to youtheir friendship and 
kindness. These gifts come from a people who 
understand that they are poor and yet are content 
with their day to day lives. There is no anger but 
a simple acceptancebut most obvious of all is the 
strength and faith that emanates from within 
them. 
In Canada, we don't really see it so vividly. 
Everyone is so concerned with getting their big 
home and two cars. Life in Haiti is refreshing and 
inspiring. It's about faith, hope, kindness. It has 
a quality of innocence not yet tainted by 
materialism or the acquisition of goods. 
It's about simple survivalit's about life. 
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Arcebispo em local desconhecldo, 
esposa peosa em recuperâ-lo 
O arcebispo catôlico Emmanuel 
Milingo continua em local 
desconhecido, a rezar depois de 
tornado püblico a sua obediência 
ao papa, enquanto sua esposa, a 
coreana Maria Sung, ultima 
acçôes para recuperâ-lo. 
Maria Sung esteve na Praça de 
Sào Pedro, em Roma, para rezar 

pela sua situaçâo, acompanhada 
por um grupo de seguidores da 
seita do reverendo Moon. 
Maria Sung nào fez declaraçôes 
depois de anunciar na terça-feira 
estar disposta a ir à policia italiana 
para recuperar o seu esposo, o 
arcebispo emérito tanzaniano 
que considéra estar retido pela 
hierarquia do Vaticano. 
Maria espera ter uma conversa 
corn Milingo e diz que esta 
disposta prosseguir a sua greve 
de fome "até. morrer", embora 
nâo explique como essa forma de 
luta esta a decorrer. 
O gabinete de imprensa do 
Vaticano decidiu divulgar a carta 
que Milingo escreveu no dia 11 
de Agosto, onde déclara 
formalmente o seu regresso ao 
compromisso corn a Igreja 

Catôlica e que abandona a sua 
esposa. 
Milingo casou corn Maria Sung 
numa cerimônia segundo o ritual 
da seita Moon np dia 27 de Maio, 
mas este matrimônio nâo tem 
valor canônico para a Santa Sé. 

Amigos das 
Fumas em lesta 
A "Associaçâo Amigos das Furnas-Canadâ", 
realiza a festa comemorativa do primeiro 
aniversârio, no dia 7 de Outubro, no Oasis 
Convention Centre, em Mississauga. 
Sâo convidados da festa furnense o "Grupo de 
Serenatas" das Fumas, vindo de Sâo Miguel e, 
ainda, o conjunto Os Vadios, Carlos Borges e 
Diniz Cruz, artistas oriundos das Fumas, Sào 
Miguel, e radicados em Toronto. 
Para informaçôes e réservas, contactem o 
Présidente Antonio Melo, pelo Telefone: 
416 498-6557, ou corn Fuis Silva: 416 654-4518. 
As nossas felicitaçôes à "Associaçâo Amigos das 
Furnas-Canadâ". 

CRÔniCfl DE COlMDDfl dorwazsaitèo 

Rezar cura? 
cent... 

ex-.issistfznte 

czzni.i^a^a ?a 

ùiztzas- It/tioezsida^e 

Czyimhz.t 

Como jâ lhes disse alguma vez, 
poderia falar-vos de coisas 
complicadas, especializadas, 
especificas... mas prefiro partilhar 
convosco a minha caminhada. 
Esperiência de vida interior. Penso 
que, por vezes, isso conforta. Ajuda. 
Testemunham-no as cartas vossas que 
recebo e que muito agradeço! 
Jâ li muitos livros, que estudei 
cuidadosamente. Os conhecimentos 
ficam na cabeça. Na memôria. Mas 
hâ momentos de luz, que descem do 
nosso coraçào. Integrados. Aceites. 
Ai é maravilhoso. Hoje, enquanto 
arrumava a casa, percebi que de facto, 
rezar, rezar cura. 
Aquele fazer silêncio para o mundo 
circundante, ‘entrar no mais secreto 
do nosso ser’, “nus, autênticos, 
despojados de inquietaçôes, cuidados, 
afazeres e...serenamente sentir a luz, a 
paz, o amor de Deus repassar, 
harmonizar, pacificar todo o nosso 
ser, é uma experiência inexprimivel! 
Depois recordei algumas posturas de 
homens modernos da ciência que 
defendem exactamente que rezar 
cura. 
Fembro-me concretamente de Deepak 
Chopra, professor de ciências, médico- 
sociais na Faculdade de Medicina da 
Universidade de Boston (EUA) que 
desde 1971, inunda o mundo corn o 
seu pensamento revolucionârio que 
muitos ‘cientistas acolhem corn um 
sorriso(...)’ 
Mas a Doutora Joan Borysenko, 
directora da clinica Mente/ Corpo da 
Faculdade de Medicina de Havard 
(EUA) defende a posiçào idêntica. 
Apenas estes dois nomes a acrescentar 

às inteligêneias do topo da Nova Era, 
a que se junta o nosso ilustre médico 
Português Antonio Damâsio, também 
ele, corn obra nos EUA, e na mesma 
linha de modernidade. 
De facto, hoje, os cientistas descobrem 
o que os crentes sempre souberam. 
E atrevo-me a transcrever um 
testemunho apontado pelo Doutor 
Farry Dossey que référé o caso de um 
doente corn cancro nos pulmôes, em 
fase terminal, internado no Parkland 
Memorial Hospital de Dallas, no 
Texas. 
Depois de lhe ter aconselhado a 
terapia disponivel para o caso (que era 
praticamente nula), reparou quando 
passava junto da sua cama, que o 
doente se encontrava rodeado pelos 
visitantes da sua igreja que cantavam 
e rezavam! 
Um ano mais tarde, transferido para 
outro hospital, o Doutor Farry Dossey 
fora abordado por um colega para 
saber se estaria interessado em 
examinar as radiografias do referido 
doente. 
Examinar as radiografias?!!! Entâo 
ele nâo falecera jâ?! Efectivamente os 
pulmôes do Homem estavam 
completamente limpos. Nào se 
verificava o menor vestigio de cancro! 
Estupefacto, o Doutor Farry Dossey 
partilhou corn outros colegas que 
comentavam: “foi o curso natural da 
doença. Por vezes, deparamos corn 
casos destes”. Este facto, contudo, 
alertou este médico para uma 
realidade que transcende a vaidade 
(perdoem, mas é verdade...) de muitos 
técnicos de saüde, que se crêem donos 
absolutos do saber e da vida dos 

outros. 
Percebem entâo que desde finais da 
década de 80, saiam estudos, alguns 
deles feitos em condiçôes laboratoriais 
extremamente rigorosas, que 
demonstravam que as ORAÇOES 
provocavam alteraçôes significativas 
em diversas condiçôes de saüde! 
Muito haveria a acrescentar, limito-me 
a apontar, publicado em 1988, um 
trabalho do cardiologista Dr. 
Randolph Byrd. 
Nos cuidados coronârios do Hospital 
Gérai de S. Francisco, 393 doentes 
foram subdivididos em 2 grupos: no 
primeiro, 'estavam os doentes por 
quem grupos de oraçâo rezavam; no 
segundo, contavam-se os doentes que 
nâo eram recordados em oraçôes. 
Ninguém sabia a que grupo é que 
cada um dos doentes pertencia. 
Indicava-se somente o nome prôprio e 
uma breve descriçâo do problema de 
saüde. 
... Era-lhes pedido que rezassem todos 
os dias antes do doente receber alta 
do hospital. Nâo se davam instruçôes 
sobre como rezar ou o que dizer. 
Dez meses mais tarde, os doentes por 
quem os grupos de oraçâo tinham 
rezado, registavam beneficios em 
diversas âreas significativas. Era 
cinco vezes menos provâvel 
necessitarem de antibiôticos do que o 
grupo por quem ninguém tinha 
rezado. Corriam duas vezes menos o 
risco de sofrer uma falha cardiaca 
congestiva. Corriam menos risco de 
paragens cardiacas, afirmava o 
doutor Randolph Byrd! 
O Doutor Farry Dossey comenta 
entâo; 

“Se em vez de oraçôes, a tecnologia 
médica que estava a ser estudada, 
fosse um medicamento novo ou um 
procedimento cirürgico, talvez tivesse 
sido anunciada a todo o mundo como 
uma grande descoberta”! 
Um céptico inveterado, na opiniâo do 
referido médico, o Doutor William 
Nolen que pusera em causa as curas 
pela fé, reconheceu e disse: Se se trata 
de um estudo vâlido, nôs, médicos, 
deviamos passar a escrever nas nossas 
receitas “reza très vezes por dia. Se 
résulta, résulta”. 
A verdade é que os cientistas, os 
médicos nâo sâo divinos. Nâo se 
apercebem de todas as coisas. Nâo 
sâo detentores de poderes extremos. 
O poder da oraçâo, pelos vistos, 
escapa a muitos delés, sobretudo os 
que “se crêem” como os maiores, dos 
melhores! A verdade é que estâ 
provadissimo que a oraçâo é eficaz no 
estudo da hipertensâo, feridas, dores 
de cabeça, ansiedade, etc. 
Aliâs, a origem, o começo de todo o 
mal fisico que se somatiza na matéria 
mais densa do corpo, começa sempre 
que o nosso espirito se afasta daquele 
fim para que foi criado: Ser Feliz! Ser 
amado e amar. Construir a paz e 
usufrui-la... e tanta coisa que todos 
nôs sabemos e... até fazemos por nâo 
lembrar, porque dâ trabalho, exige 
mudança de atitude e muito mais 
coisas que quando paramos e 
escutamos o nosso interior nâo 
precisamos que nos lembrem. Nâo 
serâ mesmo assim, caro leitor? 

Adeus: câ deste lado do mar os 
recordo corn carinho. 
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Festival Português - Canal 2 

Consigo 24 lloras por dia 
Sanyo DC-C10 

00* 
Panasonic RX-D13 

«160.“"* 

*151 

Sanyo MCD-1100 

mus GST&PST 

InformaçOes pelo tel: (416) 537-1088 
Estes radios estao à venda nos sequintes locaîs: 
EM TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 603-9572 
* Artnova Furniture Plus - 992 Bloor St. west Tel: 532-1133 * Advanced Electronics -1332 Dundas St. W. Tel: 537-7606 
EM MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact Liquidation -187 Lakeshore Rd. E. 
EM BRAMPTON: Concord Furniture - 280 Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
EM HAMIITON: - 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 CAMRRIDGE:.Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 . 

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

Panasonic RK-FS430 
Stereo Radio/Cassette Recorder 

<•%*»%% 
I mm t 

00* 

CD Portable, Digital 
Radio AM/FM, 

Czissette Recorder 

Citizen JTR1819 
Portable Radio AM/FM . ^ H 
Cassette/Recorder Player ^ 

Générai Eiectric 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

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



O MILéNIO 
Quinta-feira 16 Agosto, 2001  25 

CLASSIFICADOS 

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

Cozinheira corn experiência para churrasqueira em 
Mississauga. Tel.: 905-270-5060. 

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

Aluga-se 
Cadeira para 

Salâo de Cabeleireira 
Na area portuguesa da 
St. Clair e Caledonia 
6-6Sn -SSS6 

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

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

Polvo Guisado 
InCPCDHIITtS: 

1,5 kg de polvo ; 
1,5 dl de azeite ; 
1 cebola grande ; 

* 4 tomates ; 
* 3,5 dl de vinho branco ; 

1 ramo de salsa ; 
1 dente de aUio 

(OnP^CCflO: 

Bricklayers. Contactar Ana da Silva. 
Tel.: 416-762-5947. 

Homens para limpeza para a area de Toronto. 
Tel.: 416-534-8526. 

Senhora corn experiência para balcâo de 
churrasqueira. Tel.: 416-538-3363. 

Carpinteiros de acabamentos, para a area de 
Brampton. Tel.: 905-459-5103. 

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

Pintor e instalador para companhia de armârios de 
cozinha. Tel.: 416-763-7177. 

Pessoal para companhia de jardinagem. 
Contactar Manuel. Tel.: 416-704-7656. 

Pessoal corn experiência para limpeza para a area 
de Brampton. Tel.: 905-502-6555. 

Cozinheiro corn experiência para restaurante na 
area de Toronto. Tel.:416-318-1240. 

SONA 
Distributors Inc. 
Especialista em 

Electrodomésticos 
de 220W/50HZ 

Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, 

Magic Chef, Kehdnator, Moulinex Kitchen 

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

Sharp, General Electric, JVC. 

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

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

Tel: CS05] 66S-3734 

UELLELPDKIE (DLSAmiSs 

Bricklayers. Tel.: 416-834-7959. 

Cozinheira corn experiência para churrasqueira em 
Mississauga. Tel.: 905-270-5060. 

Carpinteiros de acabamentos corn experiência. 
Tel.: 416-654-8316. 

Empregada corn experiência para balcâo de 
padaria. Tel.: 416-658-5199. 

Carpinteiros de acabamentos corn experiência. 
Tel.: 416-315-3522.  

Book Keeper Wanted 

Flexible Hours 
Must Know MYOB system 

Own transportation 
Sjx-ak i'.nglish 

Fax: 116 .-,38-0081 
E-mail jmai tins-"'cir\ lm.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 

r — — — — “ — — “ — — — 
I Assine e divulgue 
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I 
I Assinatura anuai no Canada, 
I por apenas $48, GST incluido, 
I para os EUA $75 e Europa $130. 

Nome: 

Morada: 

C. Postal: 

Tel: ( ) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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A 

Arranja-se o polvo, lava-se muito bem e bate-se 
com o rolo de madeira sobre a mesa de pedra. 
Cortam-se em bocados regulares os tentaculos,. 
e o saco. Introduzem-se em agua durante 
alguns minutos. 
Escorrem-se. 
Com a cebola picada e o azeite faz-se um 
refogado pouco apurado ao qual se juntam os 
bocados de polvo bem escorridos. Junta-se 
ainda o tomate, tempera-se com um pouco de 
sal e deixa-se cozer durante 10 minutos. Rega- 
se nesta altura com o vinho branco e 
introduzem-se no tacho a salsa e oriente de 
alho. Deixa-se entâo cozer brandamente, com o 
recipiente tapado, até o polvo estar macio. 
Rectificam-se os temperos e serve-se em prato 
coberto. 

Arroz de Polvo: Para se obter arroz de polvo 
acrescenta-se o vinho ou agua suficientes para 
cozer o arroz (o dobro do volume do arroz), jâ 
depois do guisado pronto. 

SOBRQMQStt: 

Cavaca Mintiota 
lnCREDItriT£S: 

10 gemas ; 
5 Claras ; 

* 6 colheres de sopa de açûcar ; 
5 colheres de sopa de farinha ; 
200 g de açûcar para a calda ; 
125 g de açûcar para a cobertura ; 
2 colheres de sopa de leite ; 
1 casca de limào (fac.) 

(OnftCÇftO: 

Batem-se muito bem as gemas corn o açûcar 
(durante meia hora se for à mâo e 10 m se for 
batido corn mâquina eléctrica). A parte, batem-se as 
claras em castelo bem firme e juntam-se 
cuidadosamente âs gemas, alternando corn a 
farinha previaménte peneirada. 
Deita-se a massa numa forma redonda e lisa corn 
cerca de 25 cm de diâmetro, previamente untada e 
polvilhada corn farinha Leva-se o bolo a cozer em 
fomo médio (180° C) durante cerca de 40 minutos. 
Depois de cozido, retira-se do fomo, pica-se todo 
corn um palito de madeira e, ainda dentro da 
forma rega-se corn a calda Desenforma-se em 
seguida para o prato de serviço e e cobre-se corn a 
cobertura preparada. 

Calda Dissolve-se o açûcar corn 2 dl de âgua e leva- 
se ao lume corn a casca de limâo. Deixa-se ferver 
até fazer ponto de pasta 

Cobertura Dissolve-se o açûcar no leite sobre lume 
muito brando ou em banho-maria 
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SAÜDE EM SUA CASA 

0 NOSSO PIANETA DE STRESS 
Quando estamos perante 

uma dificuldade, seja ela 
O trâfico das estradas, a 
voz do patrâo, o 

comportamento dos filhos, ou num 
conflito, O coraçâo pode começar a 
bâter mais râpido, as mâos a tremer, 
e a voz a altear. A essas situaçôes 
adversas que afectam o bem estar do 
nosso corpo, chama-se stress. 
Quando o corpo recebe sensaçôes 
que o vâo excitar e provocar 
modificaçôes para enfrentar a luta, 
uma pequena area do cérebro: o 
hipotâlamo, vai estimular a 
pituitâria, uma glândula endôcrina 
que lhe é adjacente, para aumentar a 
produçâo da hormona ACTH, e esta, 
pelo sangue, vai por sua vez 
estimular as glândulas supra renais, 
localizadas acima dos rins, a 
produzir mais cortisol e adrenalina: 
as hormonas do stress. Estas 
hormonas fazem aumentar a força e 
o bâter do coraçâo, para preparar o 
corpo a enfrentar o perigo e vencer 
na luta. Se a luta é intensa, as 
sensaçôes produzidas pela 
adrenalina podem ser 

desconfortâveis, ou deixar-nos 
combalidos e irritados, mesmo 
depois da crise ter passado. 
O stress pode causar sintomas 
semelhantes aos da ansiedade. O 
coraçâo bate mais râpido; a cabeça 
pode ficar leve e tonta, ou por vezes 
pesada e dolorosa; o estômago pode 
produzir mais âcido ou doer; os 
intestinos podem ficar presos, ou 
causarem diarreia; a bexiga parece 
querer urinar mais vezes, e os 
mùsculos tensos, por vezes a doer. O 
sono é muitas vezes afectado, pois o 
corpo tem de estar descontraido para 
adormecer. A grande maioria das 
dores de cabeça, da barriga e do 
peito, ou os distürbios intestinais e 
dificuldades corn o sono, sâo 
causadas por stress, e, muitas vezes, 
agravados pela percepçâo de que 
podem ser sinal de doença perigosa. 
A funçâo cerebral é a mais afectada 
pela força do stress. O cérebro 
supervisa e régula todos os crgâos e 
sistemas do corpo, e essa supervisâo 
pode ser consciente e voluntâria, 
como acontece no movimeiito dos 
mùsculos do sistema locomotor; ou 

consciente, mas involuntâria, na 
funçâo dos ôrgâos dos sentidos. As 
funçôes vitais do coraçâo e dos 
pulmôes, e a sensaçâo de dor, sâo 
geridos pelo cérebro de forma 
inconsciente. Muitas dores, ou 
perturbaçôes de movimento no 
coraçâo e visceras, dependem da 
sensibilidade do sistema nervoso que 
tem uma grande variaçâo individual. 
As doenças psicossomâticas 
aparecem em pessoas corn 
sensibilidade nervosa excessiva, 
quando a origem dos sintomas nâo 
estâ no ôrgâo afectado, mas sim no 
seu sistema regulador: o sistema 
nervoso central comandado pelo 
cérebro e transmitido pelo sistema 
nervoso neurovegetativo. E um erro 
dizer a um doente corn queixas 
psicossomâticas que o seu mal “estâ 
sô na çabeça”, sem mais explicaçôes. 
Embora a origem dos sintomas 
esteja na complexidade do cérebro, o 
sentir estâ sempre onde se sente e, 
para se manter a confiança do 
doente, nunca se deve negar a 
existência dum mal a quem o sente. 
O que se deve fazer é tentar explicar 
e fazer compreender a causa dos 
sintomas, pois sô a colaboraçâo 
sincera e esclarecida do médico, e a 
confiança do doente, podem 
contribuir para os eliminar. Um bom 
clinico deve procurar conhecer os 
acontecimentos, ou as situaçôes 
adversas, capazes de afectar o corpo, 
ou a relaçâo da mente corn o corpo. 
A ansiedade crônica é mais 
frequente nos que sofreram traumas 
emocionais nas idades vulnerâveis 
da infância e adolescência, nas 
vitimas de tortura, e nos que 
andaram em guerras, e que, passadas 
dezenas de anos, ainda continuam, 
nos pesadelos do sono, a ver a morte 
perto e a lutar para sobreviver; estes 
sintomas estâo relacionados corn 
stress violento vivido no passado, 
que nunca conseguiram superar ou 
resolver. A depressâo, uma doença 
emocional em que o doente perde o 
gosto pelas actividades que lhe 
davam prazer, e que, na sua forma 
mais grave pode originar a perda do 
gosto pela vida, estâ muitas vezes 
relacionada corn a incapacidade de 
se poderem resolver situaçôes de 
stress, corn origens no présenté ou no 
passado. 
Embora o efeito do stress como 
causa de tromboses e ataques de 
coraçâo nâo tenha a importâneia 
que lhe era atribuida, alguns 
problemas da circulaçâo e arritmias 
cardiacas, que podem por vezes ser 
fatais, sâo mais frequentes em 
pessoas corn uma vida agitada, 
sobretudo quando essas pessoas nâo 
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sabem combater ou superar o seu 
stress. Exercicios de descontraçâo 
muscular, actividades desportivas ao 
ar livre, conversas corn amigos e 
familia, ouvir müsica suave, ou a 
leitura agradâvel de um livro ou 
revista, podem eliminar o stress, e 
contribuir para melhorar a saüde, e 
apreciar melhor a vida. 
Os efeitos negativos do stress, na 
saüde fisica e mental, podem 
começar na infância e prolongar-se 
até ao ùltimo suspiro. Muito desse 
stress estâ relacionado corn a falta 
ou condiçôes de trabalho, falta de 
meios econômicos e necessidades da 
familia, conflitos familiares, 
rejeiçôes, ou corn o isolamento 
social. Os imigrantes têm fontes de 
stress inerentes â sua condiçâo, 
como a deslocaçâo ^geogrâfica e 
cultural corn o seu reflexo no 
isolamento e nas dificuldades das 
relaçôe's entre culturas e geraçôes. A 
falta de saüde pode suplantar em 
stress tudo o que até ai se sofreu, 
mas a prevençâo da doença é muitas 
vezes esquecida. 
Uma boa maternidade, uma infância 
segura, uma boa educaçâo, 
compreensâo e respeito familiar 
durante a adolescência, a procura de 
um trabalho ou profissâo de que se 
goste, e nâo somente porque é bem 
remunerada, uma boa alimentaçâo, 
uma boa actividade recreativa, 
desportiva e social, podem 
contribuir para diminuir o stress e 
aumentar a saüde ao longo da vida; 
mas, para que isso seja possivel para 
a sociedade em gérai, e nâo somente 
para um grupo privilegiado de 
pessoas, é necessârio educaçâo, 
solidariedade, e respeito pelo nosso 
semelhante. 
A sociedade parece estar cada vez 
mais individualista e gananciosa, e 
as politicas que favorecem a força do 
dinheiro, premiando os oportunistas 
e desprezando os fracos, estâo cada 
vez mais em ascensâo, e a contribuir 
para um mundo de stress, onde o 
caos estâ jâ a aparecer, 
perigosamente, como reaeçâo. E 
muito triste o quadro que hoje 
observâmes neste nosso Planeta de 
Stress: o dinheiro a comprar 
politicas e politicos e a espalhar-se e 
dominar sem dô e sem fronteiras; a 
força bruta a matar vizinhos na 
Africa, Balcâs e Médio Oriente; e, 
para realçar ainda mais a hipocrisia 
do quadro: um pais poderoso, mas 
com teor cultural e moral pouco 
profonde, em nome da segurança e 
da liberdade universal, a armar-se 
no espaço, para poder “policiar”, 
mas corn a intençâo de dominar o 
mundo. 
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ûnOPËXIO flEPVOSO; Em nome da beleza 
Se é verdade que a 
obesidade esté a preocupar 
as équipas de médicos um 
pouce por todo mundo, a 
anorexia nào é menos 
preocupante. 

0Anorexia Nervosa é uma doença 
que afecta essencialmente as 
adolescentes, embora possa 
ocorrer também em rapazes 

adolescentes, ou em pessoas corn 
idades mais avançadas. As 
caracteristicas mais comuns desta 
doença sâo a perda de peso 
combinada corn uma mudança de 
temperamento. Ao inicio, a perda de 
peso é lenta, mas progressiva, e 
geralmente começa corn a perda 
normal de peso résultante de uma 
dieta. Sô apôs alguns meses desta 
perda consecutiva de peso é que se 
começa a notar sintomas preocupantes, 
uma vez que esta perda de peso parece 
ser exagerada. Para começar, as 
raparigas, em gérai, estâo sempre muito 
determinadas em perder peso. Quem 
tentar impedi-las de tal, geralmente é 
confrontado corn côlera ou decepçâo, 
ou ainda uma combinaçâo das duas. 
Confrontar o problema, discuti-lo corn 
sensatez, ameaçar ou subornar a pessoa 
em causa résulta apenas numa pequena 
mudança dos hâbitos alimentares, 
mudança esta que nâo permanece por 
muito tempo. A perda constante de 
peso torna-se numa situaçâo bastante 
preocupante para a familia. Uma 
adolescente que sofre de perda 
constante de peso é incapaz de 
prosseguir corn sucesso os estudos. 
Embora estas razôes jâ sejam 
preocupantes, existem outros factures 
que se adicionam a toda esta situaçâo. 
A personalidade da pessoa em causa 
muda para um tal estado de seriedade e 
de introversâo que esta deixa de gostar 
de sair corn os amigos, assim como se 
torna uma pessoa triste, sem motivos 
que a possam alegrar ou fazer feliz. 
Lentamente, a adolescente começa a 
perder o contacte corn os amigos e a 
desinteressar-se de tudo o que a rodeia. 

Poderâ ainda demonstrar uma 
obsessâo por limpeza, sobretudo na 
cozinha, pela ordem das eoisas que a 
rodeiam, assim como pelo horârio 
exacte das refeiçôes. Finalmentè, esta 
pessoa que um dia sorriu e tinha 
aparência saudâvel, demonstra pouca 
habilidade para conversar, mostra-se 
mais dependente e o seu 
comportamento começa a controlar a 
vida daqueles que a rodeiam. 
No entante, quando lemos uma 
descriçâo destas, embora resumida, nâo 
podemos deixar de nos questionar 
sobre a origem deste problema, 
sobretudo o que leva alguém a 
“trabalhar” para ficar doente. Existem 
alguns factures sobre as causas deste 
problema que sâo desconhecidas, ou 
pelo menos incompreendidas. 
Segundo o que os cientistas 
conseguiram aprovar até à data, tudo 
indica que esta desordem alimentar 
tem varias causas que se combinam 
para dar origem à doença. Estas causas 
incluem a personalidade da 
adolescente, aspectos do nücleo 
familiar e das amizades que o 
envolvem, assim como o stresse e 
problemas que surgem fora do lar, 
geralmente na escola. Existe um maior 
risco da doença em familias que jâ têm 
cases de doentes com anorexia, o que 
por vezes também indica tratar-se de 
uma predisposiçâo genética. O segredo 
é perder peso de qualquer maneira, 
sendo a mais comum através de uma 
exagerada dieta para diminuir os 
“quilinhos” em excesso que se possa ter. 
Estas raparigas sâo, geralmente, as 
menos problemâticas e as que mais se 
aplicam, sobretudo na escola. Na 
maioria dos cases, gozam de grande 
popularidade entre os professores, sem 
causarem nenhum problema. 
As relaçôes familiares podem ficar 
sujeitas a tensôes devido â doença, 
mesmo que antes tenham sido das 
melhores. A familia das anorécticas é, 
na maioria dos cases, exigente, corn 
grandes expectativas para os filhos. O 
que acontece é que a anoréctica parece 
aceitar estas exigências impostas pela 
familia corn um grau exagerado de 
objectives que gostaria de cumprir. 
Durante a adolescência, enquanto o 
crescimento da pessoa é continue e 
caminha em direcçâo à independência, 
a familia continua a exercer o papel de 
instituiçâo para este ser humane. 
Em quase todos os estudos publicados 
sobre a anorexia, os cientistas concluem 
que o corpo humane luta contra 
périodes de fome e perda de peso corn 
algum sucesso. O regresso subséquente 
ao peso normal e aos mesmos hâbitos 
alimentares é geralmente 
acompanhado pela restauraçâo da 
normalidade fisica, incluindo a 
possibilidade de pode engravidar. 
Durante o période de perda de peso, o 
corpo humane tenta conservar energia 
da melhor maneira possivel e, 
consequentemente, vâo-se perdendo 
algumas funçôes de valor insignificante. 
Este problema começa a afectar os 
ciclos menstruais, a circulaçâo 
sanguinea, o pulsar do coraçâo e da 
tensâo arterial. 

Muitas adolescentes 
afectadas por esta doença 
e submetidas a 
tratamento, conseguem 
recuperar algum peso, no 
entante os sintomas 
ficarâo para sempre e, 
segundo alguns médicos, 
nunca mais conseguem 
ter uma saüde normal 
como tinham antes de 
começarem o processo do 
que muito chamam 
“greve de fome lenta e 
silenciosa”. 
Porém, esta condiçâo de anorexia, na 
quai existem determinadas variaçôes é 
complicada, uma vez que as mais 
simples generalizaçôes poderâo ser 
dificultosas. O regressar ao peso 
normal com sucesso é uma 
componente essencial, mas nâo é o 
ünico elemento importante. O 
percurso desta doença esta fortemente 
relacionado corn o desenvolvimento e a 
maturidade de cada pessoa. A 
recuperaçâo é, na maioria das vezes, 
associada â continuaçâo desse 
desenvolvimento apôs um periodo de 
uma recaida emocional, dai que é 
acompanhada por varias fases. A 
prioridade é conseguir que a adolescente 
récupéré o peso normal através de uma 
alimentaçâo cuidada, o que por vezes 
nâo se consegue sem internamento 
hospitalar. Seguidamente, terâ que 
haver o cuidado de saber debater todos 

os problemas que vâo 
surgindo conforme se 
récupéra o peso, alias 
problemas que sâo os 
“responsâveis” pela 
doença. Finalmente, a 
adolescente tem que tentar 
começar uma nova vida, 
uma tarefa dificultosa 
devido â profunda falta de 
confiança résultante da 
doença. 
Na realidade, a anorexia 
nervosa é uma doença que 
esta cada vez mais a 

afectar as adolescentes que tentam ter o 
“corpo ideal” das modelos que desfilam 
na televisâo. As companhias de modâ 
sâo também grandes responsâveis por 
esta situaçâo, jâ que na maioria dos 
casos uma pessoa corn estrutura normal 
nâo consegue encontrar roupa que nâo 
lhe fica bastante apertada - se é que 
serve! Em Barcelona, alguns nomes da 
alta costura jâ tomaram a iniciativa no 
combate à anorexia, exigindo que as 
modelos tenham aspecto “normal” de 
seres humanos. Sâo iniciativas como 
esta que têm que ser tomadas pela 
sociedade em gérai para que se 
combata este flagelo que atinge tanta 
adolescente. 
Se alguém se encontra nesta situaçâo, 
ou conhece alguém que nécessite de 
ajuda poderâo consultar uma das 
Associaçôes de combate à anorexia 
através do www.anad.org. 

ERVANMA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS E MËDICINA HOMEOPATICA 

Marque mmt entreviata corn o Naiiirista Homeopata 
Antonio Medeiros, fd corn muitos anos de e.rpencdd, 
ifiie a poderd a/udur nu safnçda dos sens prohlcitias. 

Visite-nos no 920 Dundas Street West 
Telefone: (416) 603-7978 
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Portugal 3 
Moldavia 0 
Segundo o professor Calisto, este jogo 
no Sào Luis, de Faro, pareceu um jogo 
de beneficência. 

Realmente, mesmo sendo um jogo de preparaçâo, nâo hâvia 
razôes para tâo mau jogo, tanta anarquia. 
Os dois primeiros golos de Portugal nasceram de dois 
"penalties", que Luis Figo concretizou. Foi mau de mais para 
ser verdade. 
O capitâo Jorge Costa, logo a seguir ao primeiro golo de 
Portugal, provocou uma flagrante penalidade, mas o ârbitro 
nâo quis ver... Nem grande penalidade contra Portugal, nem 
castigo a Jorge Costa! 
Quase a finalizar a partida. Luis Figo, a passe milimétrico 
de Nuno Gomes, fez o terceiro golo, na ünica jogada corn 
cabeça, tronco e membros, da selecçâo de Portugal. 
Assim, a selecçâo de Portugal vai ter muita dificuldade em 
ultrapassar os prôximos adversârios, as selecçôs de Andorra 
e de Chipre, em 1 e 5 de Setembro, jâ a contar para a 
qualificaçâo do Mundial’2002. 

Quinta-feira 16 Agosto, 2001 
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Sâ Pinto 
escapa a 
operaçâo 
Sâ Pinto nâo vai ser submetido a 
intervençâo cirürgica para debelar a 
lesâo que contraiu na partida corn o 
F.C. Porto, no passado domingo. 
A garantia foi dada por Gomes 
Pereira, médico do Sporting, no final 
do jogo-treino corn o Atlético. «Como 
é sabido, Sâ Pinto tem um 
estiramento do ligamento lateral, estâ 
corn très dias de tratamento, e jâ 
sabemos que nâo sera necessâria 
operaçâo». 
Corn tâo pouco tempo de 
recuperaçâo. Gomes Pereira diz que 
qualquer previsâo de regresso poderia 
ser falivel. «Nâo existe ruptura, sô 
dores, e é seguro que esta semana Sâ 
Pinto nâo vai voltar a treinar, mas nâo 
podemos adiantar quando o farâ», 
afirmou. 

«Jogo corn o Sporting 
pode ser ideal para 
darmos a volta» 
diz Pedro Henriques CBelenenses] 

Pedro Henriques jâ defrontou o Sporting envergando 
vârias camisolas: Benfica, V. Setübal e Belenenses. Por 
isso, o encontro de sâbado nâo assusta o defesa, que 
considéra até que «poderâ ser o jogo ideal para o 
Belenenses dar a volta». 
Depois de na primeira jornada ter perdido corn o 
Paços de Ferreira ( 1-3), a équipa do Restelo nâo quer 
repetir o feito e Pedro Henriques acredita que clubes 
mais pequenos às vezes possam agigantar-se. «É 
normal nestes jogos com équipas grandes. O 
ambiente à volta da équipa e dos jogadores 
proporciona a que as coisas corram melhor», afirmou. 
E apesar de o Belenenses nâo vencer em casa corn os 
«leôes» desde 1990, Pedro Henriques garante que nâo 
é supersticioso e dâ como exemplo o Brasil , que 
ninguém esperava que perdesse alguns jogos em que 
foi derrotado. 
Sobre a sua équipa, o defesa reconhece que «as coisas 
nâo estâo tâo bem como séria previsivel», mas confia 
que em breve irâo mudar, corn a adaptaçâo necessâria 
dos novos jogadores. 

(ICLISMO: VOLTO 2001 (14" ETflPfl) 

Jornal 
O 

Milénio 
0 seu 

semanério 

PRAIA 
Bakery Si Sportis Bar 

EnTregas em i"ocio o Canada 

2100 Lakeshore Rd. - Burlington, ON - L7R1E3 

1346 St. Clair Ave. W. 

TORONTO 

T6L 416-651-5348 

Sandes de carnes frias 
Bifanas e Pregos 
Jogos de Futebot 

via Satélite 

4 

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

aPastelaria 
aPâo fresco (Português e Italiano) 

TeCeviftûm 
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 

Telefone 1905 633^073 

Jeker vence Volta e contra-relôgio 
o suiço Fabian Jeker 
(Milaneza/MSS) assegurou o triunfo 
na 63“ Volta a Portugal em bicicleta, 
ao vencer a derradeira etapa da 
prova, um contra-relôgio individual 
disputado na Maia, na distância de 
26,4 quilômetros. 
Jeker, que à partida para o "crono" 
detinha jâ 46 segundos de avanço 
para o segundo classificado, nâo deu 

quaisquer hipôteses aos sens 
adversârios e venceu corn autoridade 
o contra-relôgio, que cumpriu corn o 
tempo oficioso de 32.47,86 minutes, à 
média de 48,3 km/hora. 
O corredor helvético terminou a 
Volta corn o tempo total de 50:51.58 
horas, tendo deixado o segundo 
classificado, o russe Andrei 
Zintchenko (LA/Pecol) a 1.40 

minutes, enquanto o terceiro, o 
espanhol Juan Miguel Mercado 
(iBanesto), gastou mais 2.43 minutes. 
Vitor Gamito (Porta da Ravessa), 

vencedor da ediçâo de 2000 da Volta, 
foi o melhor português, ao concluir a 
prova na quarta posiçâo, corn mais 
3.16 minutes que Jeker. 
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fÔRnULfl I: 

GP Hungria - Michael Schumacher pode assegurar ulule 
O pilote alemào Michael 
Schumacher (Ferrari) tem este 
fim-de-semana uma boa 
oportunidade para festejar desde 
jâ a conquista virtual do 
Mundial de formula 1, caso 
consiga triunfar na prova, a 
disputar domingo no circuito de 
Hungaroring. 
Schumacher, que lidera o 
campeonato corn 84 pontos, 
detém 37 pontos de vantagem 
para o escoeês David Coulthard 
(McLaren-Mercedes), pelo que, 
caso triunfe na Hungria, 

asseguraria matemati- 
camente o titulo mundial. 
Corn a questâo do titulo 
praticamente definida, 
mesmo que nào ganhe 
Schumacher conta corn uma 
vantagem quase 
inultrapassâvel, a corrida 
perde muito do seu 
interesse, até porque 
também o mundial de 
construtores esta quase 
entregue à Ferrari, lider corn 
124 pontos, seguida de longe 
pela McLaren, corn 66. 

Esta sera uma boa oportunidade para 
outros pilotos e marcas poderem 
brilhar, principalmente a Williams- 
BMW, que tem tido no irmâo mais 
novo de Michael, Ralf Schumacher, o 
principal protagonista, piloto que jâ 
triunfou em très prova.s esta temporada 
e prepara-se para atacar o segundo 
posto no mundial de Coulthard. 
Igualmente em evidência esta época 
tem estado Juan Pablo Montoya, 
companheiro de équipa de Ralf, mas 
alguma falta de sorte tem impedido que 
o colombiano ocupe uma posiçâo na 
classificaçâo gérai, encontrando-se 

actualmente no sexto lugar, corn apenas 
15 pontos, depois de em algumas 
corridas o azar ter-lhe impedido de 
triunfar. 
Corn uma temporada para esquecer, 
resta à McLaren lutar por manter o 
segundo posto no mundial de pilotos e 
de construtores e começar jâ a planear 
a prôxima época, onde, cJém da Ferrari, 
terâ certamente de contar corn uma 
forte oposiçâo da Williams. O Grande 
Prémio da Hungria é o 13° da 
temporada e tem sâbado os sens treinos 
cronometrados, disputando-se 
domingo a corrida. 

Portugal sem arte perde 
dUelO IbériCO (parucuar. suk-21) 
A selecçâo portuguesa de futebol 

de sub-21 realizou terça-feira uma 
exibiçâo frouxa, perdendo corn a 
sua congénère espanhola por 2-0, 
em jogo particular realizado no 
Estâdio do Bonfim, em Setübal. 
A Espanha dominou toda a 
primeira parte, perante a apatia 
dos jogadores portugueses, 
chegando à vantagem aos 41 
minutos por intermédio de Xavi e 

aumentando para 2-0 aos 77, corn 
um golo feliz dejusué, numa altura 
em que Portugal procurava o 
empâte. 
Portugal prépara o encontre no 
Chipre, marcado para 04 de 
Setembro, do grupo 2 de 
qualificaçâo para o campeonato da 
Europa de sub-21, liderado pela 
selecçâo lusa, corn très pontos de 
vantagem sobre a Holanda. 

Capriati segue em 
trente em 
A norte-americana Jennifer Capriati 
prosseguiu a preparaçâo para o Open 
dos Estados Unidos corn uma vitôria 
sobre a eslovaca Daniela Hantuchova 
na segunda ronda do torneio de 
Toronto. 
Capriati, primeira cabeça de série no 
torneio canadiano, bateu Hantuchova 
em très "sets", pelos parciais de 5-7, 7- 
5 e 6-2, numa jornada em que a 

Terente 
segunda pré-desigiiada, a belga 
Justine Henin, sô precisou de duas 
partidas para derrotar a japonesa Ai 
Sugiyama, por 6- 4 e 7-6 (7-5). 
As duas primeiras cabeças de série do 
torneio de Toronto, dotado corn 1,2 
milhôes de dôlares (cerca de 270 mil 
contos) em prémios sô agora 
entraram em competiçâo, tendo 
ficado isentas da ronda inicial. 

17S5 St. Clair Ave., West, Toronto 

Grandes 
SALDOS de Verâo CHEV-OLDS 

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

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

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

Marcus 
Vinicius CHFVROLfcl 

OLOSMOBILE 
Victor Mariel 

Serviço de assistência técnica e 
reparaçôes em todas as marcas Victor Maeiel comje&o PavâOrfelix 

vencedor do automôvel mtteade pela 

West York nas Pestas do Senhor da Pedra. 

Web: ^ 
E-mail 
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dâassLjïieaçâc 
Equipas J V E D M S P 

liOAIfiSTA 

2MARfTIM0 

3P.EERREIRA 

4FARENSE 

SRIinCEliTE 

6SP0RTIM6 

TIENHCA 

8VARZIM 

SIRARA 

10 0.1EIRIA 

IIAUERCA 

12 SANTA CLARA 

13 FC PORTO 

14RELENENSES 

ISSETiRAl 

16 GÜIMARAES 

ITSAlRiEiROS 

18 8EIRA-MAR 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

Resultados 
(r jornada) 

Boavista - Beira-Mar, 3-0 

Soorting Braga - U. leiria, 0-0 

Varzim-Benflca2-2 

Salgueiros-Farense,0-2 

P. Ferreira - Belenensea 3-1 

Sporting-FC Porte, 1-0 

V. Guimaràes - Gii Vicente. 0-2 

Maritimo - VttOria Setübai, 3-1 

Adiado para 02 de Setembro: 

SMta Clan - Aharca, nos Açoras 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 

3 0 3 

3 1 3 

3 1 

0 2 
2 
1 
2 
2 

1 
1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

0 

il: 

2 

loi: 
0 

m 
0 

ii 

3 

1 3 

0 2 
0 2 
0 3 

0 
0 
1 

(2“jornada) 

Belenenses-Sporting 

Gii Vicente - Sporting Braga 

Beira-Mar-Maritimo 

Uniâo leiria-Santa Ciara 

Vitûria Setübai-Varâm 

Aiverca-Paços Ferreira 

Benfica-Saigueiros 

FC Porto • Boavista 

Farense - Vitüria Guimaràes 

PORTUCUÊSft DE fUTEBOL 
PROEISSIOnftL 

elhores ■fiarcadores 

LEONARDO Ribeiro (Paços de Ferreira) 

Dois golos: 

Elisérgio da Silva "SERGINHO" (Boavista) 

Eric Gomes "GAÛCHO" (Maritimo) 

Marcos Nangi "MARCÂO" (Belenenses) 

FERNANDO MEIRA (Benfica) 

sZlatko 2HAHOVIC (Benfîca) 

Carlos Ventura "DUDA" (Boavista) 

Luis CAVACO (F arense) 

Josieslei FERREIRA (Farense) 

RICARDO FERNANDES (Gü Vicente) 

RICARDO NASCIMENTO (GÜ Vicente) 

Marius NICULAE (Sporting) 

Mitchell VAN DER GAAG (Maritimo) 

EVANDRO Campos (Setùbal) 

Carlos FUMO Gonçalves (Varzim) 

Na pr6pria baliza 
Una golo; 

Paulo CABRAL (Benfica) 

O MILENIO 

PORTUCUESfl DE fUTEbOL 
PROEISSIOnflL 

m- ——  il 

C*Aassi(^icaçào lRjisuàta2os 
Equipas 

1ACADEMICA 
2 CHAVES 

SAVES 
4NACI0NAL 

OCAMPOMAIOREN 
6ESPINH0 
7P0RTIM0NENSE 

8 ESTJIMADORA 
9LEÇA 

10 MAIA 
11 RIO AVE 
12MAR/FEL 

13HI0REISENSi 
14 NAVAL 

ISONiâOUMAS 
16 OVARENSE 
170LIVE1RENSE 

18 PENAFIEL 

3 
3 

3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

Besp. Chaves - Oliveirepse, 3-0 

Nacienai - Bavai 1* Mais, 3-2 

[streia Amadora - Leça, 0-0 

BioAve-Maia,0-0 

Desporthio Aves - Ovarense, 2-0 

Sperting Esp. - Portimenense, 2-2 

U. lamas - Campomaiorense, 0-1 

Acadümica - Penafiel, 3-0 
Mlido; Moninnss - Marco/Felgueins ‘ 

fDzôxinui 

Nival IHIala - Morairense 
PiRiflal - Naclonil 

Ovaransa-AcaNimlca 

Ollveiransi - Baspsrtivo Avas 
Partlmanansa - DesaChavas 

laça-Nia Rva 
Campamalaransa - S. Esplnha 

Mala - Uniia lamas 
Mirco/Falgualras - Estrala Amadaia ' 

* - Adiados até decisào final do processo 

disciplinât instaurado ao Marco. 

"Sortear dirigentes é uma hipôtese", dbauinMmieaguiit 
O director executive da Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional 
(LPFP), José Guilherme Aguiar, 
considerou que a formula do sorteio de 
arbitres, assistentes e observadores é "a 
possivel dentro das "disponibilidades". 
A soluçâo encontrada, que passa por 
um conjunto de bolas numeradas e 
pela atribuiçâo de um numéro a cada 
um dos intervenientes a sortear através 
de meter a mao no saco, vigorarâ até à 
prôxima assembleia gérai da Liga de 
Clubes. Este método, algo morose, 
dada a quantidade de extracçôes 
envolvidas - sorteio de arbitres, 
assistentes e observadores para 36 
jogos - envolve muitos numéros e 

transforma o auditôrio da Liga numa 
espécie de bingo. O processo nâo foi 
aceite pacificamente, até porque o 
présidente da Comissâo de 
Arbitragem, José Luis Tavares, jâ se 
manifestou contra "este passe atrâs", 
atribuido exclusivamente a Valentim 
Loureiro, que se terâ "sobreposto nas 
suas funçôes de présidente". José 
Guilherme Aguiar defende que a 
arbitragem deve ser um organisme 
autonome dentro da Liga. "Todos 
querem ter o contrôle da arbitragem 
mas a Liga nunca o pediu. Foi-nos 
imposte por uma decisào 
governamental", adianta. O director 
executive criticou ainda o desejo 

0 GOVERNO ESTA A OFERECER ANUALMENTE 
ATÉ $400 PARA 0 SEU FONDO DE ECONOMIAS 
PARA A EDUCAÇÂO DOS SERS FILHOS 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. C4i63 5S4-7SS4 

Wood Gundy FALAMOS PORTUGUES 

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

protagonizado por varias pessoas de se 
"regressar ao passade" e defendeu que 
a Liga de Clubes pautou sempre a sua 
actuaçâo pela procura da qualificaçào 
dos arbitres. A possibilidade da 
profissionalizaçâo dos arbitres foi 
ainda abordada por José Guilherme 
Aguiar, que considéra que quem paga é 
quem "contrôla" as suas carreiras, no 
sentido de poder impedir os juizes de 
dirigirem jogos internacionais. José 
Guilherme Aguiar escusou-se ainda a 
qualificar a reaeçào do Benfica e o 
repto lançado aos sôcios para que 

compareçam para fiscalizar a 
arbitragem remetendo o caso para a 
Comissâo de Disciplina. O director 
executive condenou, no entante, o 
acte, que "nâo pode ou nâo deve ser 
repetido", e atribuiu o apelo a duas 
razôes: ou o Benfica nâo tem jogadores 
para atrair espectadores ao estâdio ou 
pretende criar um clima de hostilidade. 
"Sortear dirigentes é uma hipôtese", 
referiu ironicamente José Guilherme 
Aguiar, como soluçâo para resolver 
alguns comportamentos reprovâveis 
eticamente 

flERICfl DO SUL: 

Arbitra português atacado 
em jogo da primeira diuisâo 
o arbitre português Paulo Marques 
teve de abandonar, a oito minutes do 
final, o jogo entre o Ajax e os Pirates, 
da primeira divisào da Africa do Sul, 
quando jogadores dos Pirates o 
atacaram por discordarem das suas 
decisôes. 
Em declaraçôes à Agência Lusa, Paulo 
Marques, contou que os incidentes 
começaram quando o ünico golo da 
partida, realizada no domingo em 
Newlands, na Cidade do Cabo, 
marcado pelo Ajax, aos 52 minutes, foi 
validado por si. O juiz português, de 32 
anos, que arbitra hâ cinco na primeira 
divisào de futebol da Africa do Sul, foi 

perseguido em campo pelos jogadores 
dos Pirates que protestavam contra a 
sua decisào, tende mostrado o cartâo 
amarelo ao guarda-redes Williams 
Okpara. Corn os ânimos mais serenos, 
o encontre voltou a jogar-se sempre 
corn os Pirates a ser a équipa mais 
perigosa em campo, apesar do Ajax 
nunca ter cruzado os braços e 
continuar a lutar por mais um golo. No 
entante, o jogo perigoso dos Pirates 
estava a marcar o encontre e a oito 
minutes do final Paulo Marques 
mostrou o cartâo vermelho a Joseph 
Ngake, o que provocou nova ira dos 
Pirates. 



O MILéNIO 
Quinta-feira 16 Agosto, 2001 

C.'irlos Calado, no podium, 
sâbado, no Commonwealth 

Stadium de Edmonton. 

Carlos Calado, 
em âôçâo na final : 
de salto ém comp 

flTLrTisno/l1unpiflis200l V 

Carlos Calai 
deu a ûnica medalha 
nos Mundlas de 
Atletlsmo de Edmonton 
Carlos Calado deu a 
Portugal, no passado 
sâbado, a ünica 
medalha nos 
Mundiais de 
Atletlsmo de 
Edmonton, onde 
repetiu no salto em 
comprimento o 
terceiro lugar no 
Mundial "Indoor" de 
Lisboa, em Março 
ultimo. 

O atleta do Sporting, de 25 
anos, garantiu o troféu de 
bronze corn um salto de 
8,21 metros, ao segundo 
ensaio, conseguindo a sua 
terceira medalha em 
grandes competiçôes 
internacionais, uma série 
iniciada corn um segundo 
lugar nos Europeus de pista 
coberta de 1998, em 
Valência (Espanha). 
O concurso do salto em 
comprimento foi ganho 
pelo cubano Ivan Pedroso, 
que renovou o seu titulo 

mundial corn 8,40 metros, 
indo a medalha de prata 
para o norte-americano 
Savante Strinffellow, corn 
um pulo de 8,24. Carlos 
Calado e o norte-americano 
Miguel Pâte saltaram 
ambos 8,21 metros, mas o 

português levou vantagem 
no desempate através do 
segundo melhor salto (8,18 
contra 8,09 de Pâte). O 
atleta português iniciou o 
concurso corn um salto 
nulo, fez depois 8,21, 
seguido-se outro pulo 

irregular. Na ronda final, 
entre os oito primeiros, 
Calado conseguiu 7,92, 8,18 
e 8,01. 
Os dois ensaios nulos 
foram-no por uma unha 
negra: no primeiro Calado 

pisou a tâbua por 1,1 
centimetros e no terceiro 
por 0,7. 
A medalha conquistada por 
Carlos Calado é a 12* de 
Portugal em Campeonatos 
do Mundo ao ar livre, a 
segunda no sector 
masculino depois do troféu 
de prata arrebatado em 
1987, em Roma, por 
Domingos Castro, nos 
5.000 metros, quando 
perdeu apenas para o 
marroquino Said Aouita. 

I Liga (Disciplina) 
Pesaresi e Porfirio 
suspensos por um logo 

btntlCfl: 

"Nâo aceitamos 
liçôes de ninguém" 
- Joao Malheiro 

Os futebolistas do Benfica 
Emanuele Pesaresi e Hugo 
Porfirio foram punidos 
corn um jogo de suspensâo, 
na sequência das expulsôes 
no jogo frente ao Varzim, 
da primeira Jornada da I 
Liga, anunciou a Liga de 
clubes em comunicado. 
Quer o defesa italiano, 
quer o avançado português 
viram o cartâo vermelho 
directo, num jogo marcado 
por uma actuaçâo muito 
contestada do ârbitro 
visiense Isidoro Rodrigues. 
Pesaresi foi ainda multado 
em 250 contos, enquanto o 
Benfica terâ de contribuir 
corn 200 contos para os 
cofres da Liga. O médio do 
PC Porto Costinha, que se 
estreava na I Liga 
portuguesa (tal como 
Pesaresi) também foi 
punido corn um jogo de 

suspensâo depois de ter 
sido expulso por 
acumulaçâo de cartôes 
amarelos no embate corn o 
Sporting, clube multado 
em 250 contos. 

Lista de jogadores 
suspensos: 

ILiga: 
- Um jogo: 
Porfirio (Benfica) 
Pesaresi (Benfica) 
Hugo (Beira-Mar) 
Costinha (PC Porto) 
Paulito (Paços de Perreira) 
Abiodun (Sporting de 
Braga) 

n Ligæ 
- Um jogo: 
Hugo Freire (Nacional) 
Marinho (Portimonense) 
Câssio (Maia) 
Luis Coentrâo (Rio Ave) 

O Benfica "nâo aceita liçôes 
de quem quer que seja", 
afirmou o director de 
comunicaçâo do clube, 
respondendo às declara-çôes 
do director do futebol do 
Sporting José Manuel 
Torcato sobre o "clima 
perigoso" de contestaçâo à 
arbitragem. 
Joâo Malheiro respondeu 
assim ao dirigente "leonino", 
que afirmou que o Sporting 
"nunca lançarâ um apelo aos 
sôcios no sentido de serem 
os fiscais do trabalho dos 
ârbitros" e que, em relaçâo â 
arbitragem, é necessârio ser 
"tolérante". O director de 
comunicaçâo do Benfica nâo 
gostou das afirmaçôes do 
responsâvel "leonino" e 
resolveu "vir a terreiro" 
responder às mesmas: "O 
Benfica nâo aceita liçôes de 

quem quer que seja e é 
indiscutivelmente o maior 
clube de Portugal e o ünico 
que enche estâdios, o 
prôprio e os dos 
adversârios". José Manuel 
Torcato criticou o clima 
turbulente que envolve - jâ - a 
arbitragem, referindo que o 
Sporting jamais pediria aos 
sôcios para se deslocarem ao 
estâdio corn vista a fiscalizar 
o trabalho dos ârbitros. Por 
seu lado, o responsâvel 
"encarnado" lembrou o luto 
decretado pelo Sporting, 
mas frison que "o Benfica 
nâo anda a reboque de 
ninguém". Joâo Malheiro 
prometeu ainda que os 
dirigentes, técnicos e 
jogadores nunca se 
pronunciarào sobre os 
outres clubes se nâo forem 
visados. 

 Il 
DESPORTO 

OPERARIO 
de Toronto 
em convîuio social 
e desportivo 
Domingo, dia 19 de Agosto, o 
Operârio de Toronto realiza uma 
excursâo às MIL ILHAS, junto à 
cidade de Kingston. 
Esta excursâo porâ em sào convivio 
todos os atletas e familiares do 
Operârio de Toronto. 
O présidente do Operârio de 
Toronto, Edgar Soares, informa 
ainda de que, depois da visita às Mil 
Ilhas, haverâ um jogo de futebol 
entre o Operârio e o Benfica de 
Kingston, por convite de Bento 
Gonçalves, présidente do Centro 
Cultural Português de Kingston, e 
de Domingos Macedo, vice- 
presidente para os Desportos. Em 
disputa, a "Taça Câmara", oferta do 
lagoense Ramiro Câmara. 
Apôs o jogo, um jantar-convivio, 
oferta do Centro Cultural Português 
de Kingston, gentileza que o 
Operârio de Toronto, agradece. 

HunDiflt2002 

Grandes clubes 
pedem nâo 
coder jogadores 
às selecçôes 
o Bayern de Munique, actual 
campeâo europeu, considéra que 
chegarâ o dia em que os grandes 
clubes deixem de ceder os seus 
futebolistas internacionais para os 
jogos das selecçôes, devido aos 
continuos conflitos de calendârio. O 
Bayern opôs-se a Federaçâo 
Internacional de Futebol por ocasiâo 
da Taça América, ao recusar-se a 
ceder o peruano Claudio Pizarro e o 
brasileiro Giovane Liber às 
respectivas selecçôes. Agora, Pizarro 
volta a estar no centro da polémica, 
pois Hoeness queixa-se de que o 
jogador sô poderâ voltar a Munique 
no sâbado, perdendo assim o jogo 
frente ao St. Pauli, uma vez que o 
Peru vai disputar na quinta-feira, e 
nâo na quarta, o desafio de 
qualificaçào para o Mundial de 2002. 
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O MILéNIO 

Tlio Immco e verde”. para eomeçtl 
"Nâo hâ pai para o Neculae", gritaram os "leôes" em 
Alvalade, apôs a saborosa vitôria sobre o FC do 
Porto. Na realidade, sob a batuta de Joâo Pinto, o 
Neculae aproveitou a ünica oportunidade que se 
lhe deparou. Rendimento de 100%! 
As sextas-feiras dâo sorte ao Boavista. Na estreia, na 
tal sexta-feira, o Boavista bateu sem remissâo o 
Beira Mar, por 3-0. Serginho, jâ "pagou" a sua trans- 
ferência para os campeôes nacionais, marcando os 
dois primeiros golos da LIGA'2001/2002. 
Na Pôvoa, o Benfica perdeu dois pontos, dois 
jogadores e muita vaidade. Apôs estar a ganhar, por 
2-0, por ter bons jogadores mas nâo équipa (pelo 

menos, por agora), deixou-se arrastar "pelos acon- 
tecimentos" e deu de bandeja dois pontos ao 
Varzim... e aos rivais! Uma falta de classe sô em 
parte justificada pelos muitos anos de frustraçôes. 
Salgueiros e Vitôria de Guimarâes, corn maior ou 
menor surpresa, viram-se batidos nos sens terrenos, 
por 2-0, respectivamente, por Farense e Gil Vicente, 
os "pequenos" herôis da primeira Jornada. 
Sp. Braga e Uniâo de Leiria, "embalaram-se" num 
jogo morno que resultou num empâte a zero. O 
Paços de Ferreira nâo foi de "modas" e bateu o 
Belenenses, por 3-1, tal como o Maritimo sobre o 
Vitôria de Setùbal. Compasso de espera até dia 2 de 
Setembro para sabermos o resultado entre 

Santa Clara e Alverca. 
P'râ semana hâ mais. 
Vejamos os jogos da 2a. Jornada: 

-Benfica - Salgueiros 
-Setùbal - Varzim 
-Beira Mar - Maritimo 
-FC Porto - Boavista 
-Alverca - P. Ferreira 
-U. Leiria - Santa Clara 
-Gil Vicente - Sp. Braga 
e, Farense - Guimarâes 

Nada mau para principio de época, nâo acham? 

Blue arls 

h cervejü do comunidode 

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 

Orgulhoso de ser 
Portugués. 

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

comunidade Portuguesa. 

Liban Brewing Co. 


