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DecorretTCIWfr grande sucesso a 

CARABRAM’2002. 
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IN DESMAN 
anqne final 
Em breve o lançamento 

do seu trabalho interna- 

Coni i 

cional “Get Ready” e, 

domingo dia 25 de 

Agosto, no Paramount 

Canada’s Wonderland na 

grande festa do 

Portugfuese Day, organi- 

zada pela Cirv Radio 

nua na pâgina 4 

Pavilhâo Português, este ano no amplo 

salâo Terry Miller Recreation Centre, 

em Brampton, o êxito foi bem visivel. 

Milhares de pessoas, de Sexta a 

Domingo, visitaram e divertiram-se no 

Pavilhâo Português, onde encon- 

traram muita e boa animaçâo, pratos 

tradicionais deliciosos, queijo, vinho, 

artesanato, informaçâo e histôria. 

O Portuguese Heritage Community (é 

a 10^. participaçâo luso-canadiana), 

presidido por Manuel Alexandre, tem 

motivos de satisfaçâo e org^lho. 

Melhor, nâo é fàcil de conseguir. 

Nâo apreciamos todos os 11 Pavilhôes 

mas, pelo que ouvimos, o português 

era dos mais visitados e admirados. 

Continua na pâgina 11 

24 HORAS POR DIA NA SUA COMPANHIA 
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Férias, férias, a coisa que mais ansiamos ano- 
apôs-ano! 
Pois é, mas nào esqueçam que, por vezes, o diabo 
tece-as e todos os cuidados sâo poucos. 
Imaginemos que o amigo leitor, pega na familia e 
sai por ai fora, no seu carro. Nâo o faça à toa, con- 
fiante na sua boa estrela. Nào parta sem uma boa 
vistoria ao carro. Nâo se meta a caminho sem se 
acautelar corn pneus suplentes, determinada fer- 
ramenta para "coisinhas" que às vezes surgem i- 
nesperadamente, carta de conduçâo e seguro em 
dia, mapa de estradas, telefones üteis e tudo o 
que possa ajudâ-lo a desenrascar-se em momentos 
menos bons. As coisas mâs nâo acontecem ape- 
nas aos outros. Se, pelo caminho, fizer uma 
fogueira para assar umas sardinhas ou umas cos- 
tuletas, tenha a certeza de que apaga o lume 
completamente. E, se fuma, apague a "beata" 
sempre, corn a certeza que nào vai reacender-se e 

vértebras 
provocar um incêndio. 
Se levar crianças ou idosos consigo, tenha mil 
olhos para corn eles. Crianças e idosos, involun- 
tariamente, têm reacçôes descontroladas em cer- 
tas situaçôes que podem causar sérios danos a si 
e a terceiros. Se pararem a descansar, cuidado. Os 
miüdos sâo naturais aventureiros... 
Veja se todos os que o acompanham têm consigo 
documentos e numéros de telefones que os pos- 
sam ajudar em situaçôes dificeis. 
Ah nào esqueça: antes de partir avise a Policia 
que a casa vai estar abandonada por determinado 
tempo. A Policia e vizinhos da sua confiança! 
Se viajar de aviâo, para mais longe, para pais des- 
conhecido, ou mesmo para o seu de origem, os 
cuidados sâo os mesmos e mais alguns. Preocupe- 
se em nâo andar corn muito dinheiros e jôias. 
Se vai de férias é para gozar a vida e nào para ex- 
posiçào social. 

Certifique-se que conhece a moeda do pais que 
vai visitar, se os cartôes de crédite estâo em 
ordem, se o hotel ou a casa que vai utilizar sâo de 
confiança e... nào perça o bilhete de regresso! 
Sejam extremamente cuidadosos corn os docu- 
mentos pessoais e bilhetes das transportadoras 
aéreas. E, como estâmes no Canada, nâo saiam 
sem saber onde se situa a Embaixada ou o 
Consulado do Canadâ, no pais que vistam. 
Levem, pelo menos, o numéro do telefone. Em 
Portugal, a Embaixada do Canadâ esta situada 
no 198/200 da Avenida da Liberdade, 3o. andar, 
em Lisboa. 
O telefone, para informaçôes: 21 316 4600. 
Parece que nào é necessârio mas, pelo sim pelo 
nâo, levem convosco esta informaçâo. Jâ vi muito 
boa gente aflita por causa de uma coisa tào sim- 
ples como esta que vos ofereço... gratuitamente. 
Aproveitem e BOAS FÉRIAS! 

Tu c4 Tu com os leitores 

Olâ, olà, caros a^mi- 
gosî 

O bom tempo conti- 
nua bom por câ en- 
quanto, em ftetermi- 

nadas àreas do 
Globo, tem feito 

grandes estragosé O 
tempo como a vida, é 
insconstante. Temos 

que o suportar tal 
como ele é... 

Sâbado, dia 20, vamos todos até ao 
High Park dar "aquele abraço" aos 
amigos da Sociedade dos Déficientes 
Portugueses que, pelas 13h00, rea- 
lizam O seu anual BBQao ar livre. É 

no High Park, na area nümero 3. 

Na Casa do Alentejo, em Toronto, re- 
aliza-se Sâbado, dia 20, o Jantar de 
convivio de ex-marinheiros. Atençào, 
marinhagem! 
Vai haver inspecçâo de fardamentos, 
botas engraxadas e caderneta limpa. 
Haverâ ainda um prémio para o mais 
aprumado e polido! 
Info: 416 537-7766. Bom proveito e 
vêlas ao alto. 

Também este fim-de-semana, em 
Cambridge, temos a Testa do Império 
das Crianças -no Oriental Sports 
Club-, em Honra do Divino Espirito 
Santo. Depois da Bençào do pâo, da 
carne e do vinhc, às 17hO0, pelo 
Padre Antonio Cunha, seguem-se às 
19h00, baile e marchas de Sâo Joâo. 
As 22h00 serào servidas as Sopas do 
Espirito Santo a todos os présentes. 
No Domingo, dia 21. às 10h30, saida 
do Coriejo da Coroaçào da Briardale 
Plaza para a Igreja de Nossa Senhora 
de Fâtima. As 13h30, regresso do 
Cortejo ao Império e serviço das 
Sopas do Divino Espirito Santo. 
Paralelamente. Sâbado e Domingo, 
arraial corn muita mùsica, folclore, fi- 
larmônicas e divertimentos para as 
crianças. Info: 1 (519) 623-2020. 

E, no verdejante Madeira Park, dias 
20 e 21, Festa do Imigrante, corn a 
presença da Filarmônica Lira de Sào 
Mateus da Ilha do Pico, Açores. 
Muita mùsica, folclore, actuaçâo de 
Mano Belmonte e a saborosa gas- 
tronomia madeirense. 
Sâbado e Domingo, as Missas serào 
celebradas pelo Padre Zulmiro 
Manuel da Costa Sarmento, respon- 
sâve! pela parôquia da Candelaria do 
Pico, Pico, Açores. No Domingo, a 
Procissào terâ lugar às 13h00, log<j a 
seguir à Missa Campai 

E, em Agosto, nos dias 2. 3, 4 e 5, têm 
lugar na Igreja de Santa Inès e no 
Bellwoods Park, em Toronto, as 
grandiosas festas do Senhor da Pedra. 

A Procissào do Senhor da Pedra, sera 
no Domingo, dia 4, corn inicio às 
15h30. De sexta a segunda-feira, ban- 
das e ranchos folclôricos, mùsica, e as 
vozes de Nancy Costa, Searas de 
Portugal, Décio Gonçalves, Sarah 
Pacheco, Luis Salsa, Porfirio Ribeiro, 
Isabel Rodrigues e Steve Medeiros. 
Grande arraial, comes-e-bebes à por- 
tuguesa e o sorteio de um automôvel 
e outros magnificos prémios. 

As grandiosas festas em Honra de 
Nossa Senhora dos Anjos, na Igreja 
de Santa Maria, em Hamilton, rea- 
lizam-se nos dias 9, 10 e H de Agosto. 
No Domingo, a Missa terâ lugar às 
14h00, seguindo-se a Procissào às 
15h()0. O pregador das festas sera o 
Reverendo Fr. José Idalino, da Ilha do 
Pico, Açores. 
As festas populares terào a presença 
do DJ-Ricardo Rodrigues, rancho 
Provincias e Ilhas de Portugal, das 
Bandas de Hamilton, Nossa Senhora 
de Fâtima de Hull-Quebeque, de 
Santo Cristo, de Brampton e de Santa 
Helena. Baile corn o Conjunto 
"Sonhos de Portugal". 
Info: 905 527-4216. 

Sô nào se divertem se nào quiserem. 
Razôes, e das boas, nâo lhes faltam. 
As festas sào organizadas para manter 
as tradiçôes e fazê-los esquecer as 
saudades. Entào, nâo faltem! 
Boas férias. 

JMC 
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A Minha 
Caneta 

Hull, Quebeque 

A um tipo que es- 
creveu um poema meu 

em Sol Português 

Fiquei bastante indignado 
Deveras, até pasmei • 
Por alguém ter publicado 
O que hâ anos publique! 

Mostrou enorme coragem 
Embora por via torta 
Sô quem nâo tem bagagem 
E que assim se comporta 

Nâo sei que diabo lhe deu 
P'ra procéder como tal 
Quem vende o que nâo é seu 
Quase sempre se dâ mal 

Foi uma acçâo muito feia 
O cümulo da ousadia 
"Os sinos da minha aldeia" 
Sào da minha autoria 

Que pena haver toleirôes 
Impostures, falcatruas 
Que pôem-se a fazer seirôes 
Corn varas que nâo sâo suas 

Sejam ou nâo engraçados 
Fui eu é que os versei 
Estâo num livro publicados 
Que hâ quatro anos lancei 

Nâo tome a publicar 
O q>ue é meu nâo é vantagem 
Para ninguém lhe apontar 
O dedo à sua passagem 

Para nâo se comprometer 
Colha sô o que semeia 
E nâo tome a meter 
A foice em seara alheia 

Nâo seja tâo infeliz 
Mude de estrategema 
José Eliso Moniz 
È o dono de tal poema 

É sô um pequeno aviso 
Que lhe dâjosé Eliso! 

José Eliso Moniz 
Hull - Québec 
1 819 778-0598 

"Porto Pim do Mou Encanto" 
do Fàtima Toste 
A conhecida Fâtima Toste, 
desde sempre ligada â cul- 
tura popular da nossa terra e 
dirigente da Casa dos 
Açores de Toronto, vai 
lançar o seu livro "Porto Pim 
do Meu Encanto", no prôxi- 
mo dia 1 de Agosto, Quinta- 
feira, pelas 19h3(), no 
Restaurante "Lisboa à 
Noite". 
"Num abraço de mar, enlacei 
alguns dos meus amigos, que 
deram voz âs minhas 
histôrias", escreveu Fâtima 
Toste. Acredita, Fâtima 
Toste, os teus amigos é que 
ficam gratos por os teres des- 
coberto e dado a conhecer. 
A iniciativa da apresentaçâo 
do livro é da Venus 
Creations, uma editora sem- 
pre ao serviço dos artistas da 
comunidade portuguesa. 
Agradecemos o convite e de- 
sejamos muitos êxitos à au- 
tora Fâtima Toste. 

PORTO. PI liBu EsemTQ 

QuintafféiraMsfiW^^s^^Uul at 7r 
'*1 ' Lisboa à Noite 

( 802-A Dundas St. W Toronto) 

Ûuanilo nascem os netos 
babam-se os avôs.. 

I^a, Nascer, aïna'r e 

^târià " CIRV, 
i^^u" cqm ’^''iiascimeatp d 
jnde? Med^ds. Orofeüsto 

Segundo o vereador Mârio Silva a falta de lide- 
rança do Présidente da Câmara e transferêcias 
de serviços no Governo Provincial foram as 
causas principals de uma greve de 16 dias. 
O vereador Mârio Silva mostrou-se satisfeito 
corn o fim da greve dos funcionârios camarârios 
e corn a escolha de très individualidades para a 
mediaçâo das posteriores negociaçôes. 
Mârio Silva confessou o seu desagrado pelo 
acordo entre o Sindicato e a edilidade nâo ter 
sido alcançado mais cedo. 
Na sua opiniâo “A greve durou tempo demasia- 
do, devido â forma como o Présidente da 
Câmara conduziu o processo. Acho inadmissi- 
vel que os vereadores, eleitos pelo povo de 
Toronto, fossem completamente afastados do 
processo de negociaçâo. 
Mârio Silva nâo poupa também criticas ao go- 
verno de Ernie Eves: « A questâo de fundo é 
que o governo conservador esta a deixar a nossa 
cidade de rastos! Esta situaçâo é um sintomâti- 
co das varias tranferências de serviços que têm 
ocorrido no governo provincial. » 
A Câmara Municipal tem 7 dias para limpar as 
10.000 toneladas de lixo que estâo por recolher, 
e o horârio entrou na normalidade na passada 
segunda-feira mantendo-se, os depôsitos de lixo 
temporârios, abertos até Domingo. 
« Agora hâ que limpar a cidade râpidamente, 
para que os 2.5 milhôes de moradores possam 
viver em segurança e em condiçôes higiénicas 
aceitâveis, corn vista a receber o Papa e cerca de 
300.000 pessoas prestes a chegar,» concluiu. 
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SHAWN (Fernandes) DESMAN em arranque Nnal 
Embora continuemos a vê-lo como 
um menino de quern gostamos muito, 
a grande verdade é o Shawn 
Fernandes jâ cresceu e fez-se homem. 
Homem e artista. Aos 20 anos de 
idade, depois de uma carreira entre 
nos (comunidade portuguesa desde o 
9 anos), dançando e cantando, o 
menino Shawn tornou-se no rapagao 
SHAWN DESMAN, jâ integrado no 
circuito internacional, por intermédio 
da étiqueta BMG Canada. 
"Get Ready" é o titulo do trabalho 
gravado e que vai ser lançado por 
estes dias. E, segundo nos disse, na 

CIRV e na FPtv, o Shawn Desman 
esta mesmo pronto para o grande ar- 
ranque, depois de experiências na 
América do Norte e em alguns paises 
europeus. Portanto, "Get Ready" para 
receber o nosso Shawn Desman, no 
seu primeiro grande lançamento aos 

niveis nacional e internacional. 
E, para completar, nao deixem de o 
ver e aplaudir, Domingo, 2.5 de 
Agosto, no Paramount Canada's 
Wonderland, na grande festa 
"Portuguese Day", realizaçào da 
CIRV-fm. 
Matem varies coelhos de uma cajada- 
da so...! 
-Nunca mais chega o dia do 
Portuguese Day, no Canada's 
Wonderlandi-Desabafou o Shawn 
quando Ihe dissemos que nâo o 
viamos desde o ultimo Portuguese 
Day, jâ lâ vào dois anos.- Tenho anda- 

do muito ocupado corn a minha 
carreira, sem tempo para nada. 
Tenho exibido o meu trabalho no 
Canadâ e USA, assim corn na 
Europa, particularmente, na 
Suécia. Jâ tenho saudades de can- 
tar a "Ti' Maria" para os portugue- 
ses! 
-Nos também jâ temos saudades de 
ti. Espero que consolides a tua car- 
reira a nivel internacional sem que 
te esqueças dos portugueses, 'tâ 
bem? 
-Nâo, nâo me esqueço de Portugal 
nem da nossa gente. O meu agente 
sabe disso e até promovo sempre o 
meu pais. 

-E o teu irmâo, continua a dançar? 
-Sim, ele nâo estâ comigo, estâ a 
dançar num grupo canadiano. Ele 
estâ boml-Acrescentou Shawn, com ar 
orgulhoso pelo trabalho do mano.-O 
mais pequeno estâ na escola... 
-E tu, jâ acabaste a escola? 

ERVANARIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAIS £ MEbICINA HOMEOPATICA 

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

Manjtte mmi cnîirvista corn o NaturisUi HouivoptiUi 
Antàuio Medeiroa, jd corn niuitoa de experiêcia, 
ipte 0 poderd ujudar na ^olui^do dos sais probleimis. 

-Claro! Eu jâ estou corn 
20 anos, nâo esqueçam 
issol-Respondeu corn 
uma gargalhada. Depois, 
passou a mào pela cabeça 
e perguntoui-Gostas do 
meu Visual.'^ 

-Cabeça rapadinha... 
pouco cabelo e muita 
cabeça, nâo é? 
Respondemos também a 
rir.- O que é que as miü- 
das te dizem? 
-Desta ou de outra 
maneira, estâ sempre 
bem. É preciso mudar o 
visual de vez em quando 
para fugir à rotina. 
-Continuas a dançar corn 
os mesmos companheiros 
do passado? 
-Claro, os meus amigos 
estào sempre comigo. Agora, tenho 
também uma bailarina... 
-Ah, continuas corn bom gosto. Dia 
25 de Agosto vamos ver como é. 
Quando sai o teu trabalho "Get 
Ready", editado pela BMG? 
-O "single" sai por estes dias. Jâ o 
deixei na CIRV-fm para o divulga- 
rem. Estâ em inglês e em por- 
tuguês... O compacte irâ sair em 
breve... 
-Também composeste e produziste o 
trabalho. Todo ou em parte? 
-As cantigas sào na maioria da 
minha autoria mas tenho colabo- 
raçâo de outros compositores cana- 
dianos nas restantes cantigas. Na 
produçào e arranjos estive em todas. 
-Estâs feliz corn o produto final? 
-Sim, muito feliz. Julgo que o traba- 
lho vai ter o sucesso que procu- 
râmes, eu e a éditera. 
-Bom, resta-nos repetir o desejo de 
muito êxito e aplaudir-te no 
Portuguese Day, Domingo, 25 de 
Agosto. Até lâ, um abraço. 
-Obrigado. Deixo aqui um convite aos 
meus amigos, particularmente â 
malta que gosta de dançar e cantar, 
para que estejam comigo. E levem as 
bandeirinhas de Portugal corn a 
minha promoçào. Vamos dar colorido 
à plateia do Kingswood Theatre... 
A festa vai ser bem nossa! 

O "puto" Shawn estâ simpâtico como 
sempre. Mais maduro, é certo, mas 
sempre gentil e amigo. Nâo deixou de 
vincar que é português e, curiosa- 

mente, faz a sua propaganda com 
uma bandeira: de um lado a bandeira 
portuguesa e, do outro lado, o 
seguinte: "Get Ready For SHAWN 
DESMAN", com a sombra de S.D., 
em vermelho. 
Em fundo: www.shawndesman.com 
Debut Album Coming Soon! 
Bem pensado e melhor realizado. 
Força, Shawn. Jâ estamos prontos hâ 
muito tempo para receber a alegria 
do teu êxito internacional. 

JMC 
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AMPLIAÇftO DO PORTO DA CALHETA 
CONClDfOA NO INICiO 00 PROXIMO ANO 
O Secretârio Regional da Economia, 
Duarte Ponte, garantiu que as obras 
de ampliaçâo e de melhoria da opera- 
cionalidade do porto da Calheta de S. 
Jorge ficarào concluidas no inicio do 
proximo ano. 
A afirmaçâo foi feita durante a visita 
que O Governo Regional electuou 
àquelas obras, adjudicadas pelo valor 
de 8,3 milhôes de euros (sem IVA) ao 
consôrcio formado pela Tecnovia, 
Somague e Tecnovia-Açores. 
Este empreendimento, cuja empreita- 
da foi consignada em Outubro ulti- 
mo, tem um prazo de execuçâo de 14 
meses, estando presentemente jâ rea- 
lizados, em termes financeiros, 40 
por cento dos trabalhos. 

A obra, de hâ muito reclamada pela 
populaçào local, compreende desi- 
gnadamente a construçâo de um novo 
molhe-cais numa extensâo total 

acostâvel de cerca de 94 metros. 
Duarte Ponte explicou ainda que esta 
também incluida na empreitada uma 
dragagem de rocha até à cota de 
menos 4 metros na zona de aproxi- 
maçâo e manobra de navios. 

As obras permitirâo igualmente au- 
mentar, em cerca de 1.200 metros 
quadrados, a area do terrapleno jâ 
existente, ao mesmo tempo que a 
retençào em talude a executar entre o 
actual terrapleno e o muro-cais 
servira também de contençào à nova 
area do terrapleno. 

Fazem ainda parte desta empreitada a 
pavimentaçào do novo terrapleno em 
laje de betào, a montagem de 
acessôrios de cais, as infra-estruturas 
para a montagem das redes técnicas e 
a adaptaçào da obra de abrigo exis- 
tente. 

PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAl 
INAUGURA MATADOURO DE S. lORGE 

O Présidente do Governo Regional 
dos Açores, Carlos César, reafirmou, 
na ilha de S. Jorge, o propôsito do seu 
Governo em concluir, até final deste 
mandato, a rede regional de abate. 
Carlos César, que discursava na cer- 

imônia de inauguraçào, a que presi- 
diu, da obra de remodelaçâo e ampli- 
açào do matadouro da ilha de S. 
Jorge, situado na Calheta, disse que o 
Governo Regional jâ despendeu, 
desde 1996, mais de 25 milhôes de 

euros (cerca de 5 mil- 
hôes de contos) na me- 
lhoria da rede de abate 
regional. 
Entre estes empreendi- 
mentos, todos jâ con- 
cluidos, contam-se o 
matadouro industrial 
de S. Miguel, os mata- 
douros do Faial, das 
Flores, da Graciosa e 
de S. Jorge e a casa de 
matança do Corvo. 

O Présidente do Governo revelou 
ainda que jâ foram abertas, no dia 14 
de Maio ultimo, as propostas relativas 
â construçâo do matadouro industrial 
da Terceira, adiantando que em 2003 
arrancarâ também a construçâo do 
novo matadouro do Pico e logo de 
seguida o da ilha de Santa Maria. 
Carlos César opinou também que os 
Açores nào seriam o que sâo hoje sem 
uma boa prâtica agricola, relevando, 
a propôsito, o papel que os agricul- 
tores desempenham na preservaçâo 
ambiental, na diversificaçào das cul- 
turas e na imagem de marca jâ al- 
cançada pela Regiâo. 
Ao contrârio do que pensam e dizem 
alguns, os lavradores nào sâo um 
sorvedouro de dinheiros püblicos, por 

força dos subsidios que recebem, mas, 
antes, obreiros de uma modernidade 
num sector que é vital para a econo- 
mia dos Açores. 
O matadouro da ilha de S. Jorge, 
cujas obras de ampliaçâo e recuper- 
açào ascenderam a cerca de um mil- 
hào de euros, passa a dispor de uma 
capacidade de abate, por hora, de 5 a 
7 bovinos, 12 a 1,5 suinos e 15 a 20 ovi- 
nos e caprinos. 
A capacidade de refrigeraçâo desta 
infra-estrutura é de 24 a 30 bovinos, 
para além de outras quatro câmaras, 
especialmente destinadas a animais 
suspeitos, animais rejeitados, materi- 
al de risco especifico e miudezas 
brancas e vermelhas. 

Combata o cancro 
Deixe de sofrer e viva mais anos 

PARA MAIS INFORMAçôES 

SAFE-T-ZONE INVESTMENT LTD 

TEL.: 416-738-6352 

PAGER 416-719-4767 
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ffQOD Ha samacoa !□□□ 

Ô Durâo! Tire os dedos do nariz que jâ 

esta tudo a olhar para aqui... 

: S ^ Q ffVl S8, 
nNATIONAL*/ rOROm 

R A 
rORONT 

Nâosec«qiieça!.„ 
Domingo 2S de iiyoslo 
Canada’s Wonderland 
Porindnese Day 

Concurso "Urn Escudo, 
Urn Seculo do Historia" 
A Agentel - Consultoria e 
Agentes. Lda, em Samora 
Correia, realiza um valioso con- 
curso, ao dispôr de todos. Trata- 
se do Concurso "Um Escudo, 
Um Século de Histôria", em que 
os concorrentes podem ganhar 
uma fabulosa colecçào de 7 gar- 
rafas -tipo vela latina das 
Caravelas- de faiança tradicional 
portuguesa corn aplicaçâo ma- 
nual de décalqué em ouro de 24 
quilates sobre vidrado lino azul 
cobalto. A colecçào - corn a 
histôria do Escudo- é acompa- 
nhada de um Certificado de 
Autenticidade. 
Este concurso esta aberto até o 
dia 31 de Julho. 
Para participar basta levantar o 
Boletim de Inscriçào, acompan- 
hado da Histôria do Escudo 
Português, na Redacçâo de O 
Milénio -1087 Dundas Street 
West, Toronto, nas boras de ex- 
pediente normal. Preencher o 
Boletim, responder as perguntas 
inseridas no Boletim e devolvê- 
lo na Redacçâo de O Milénio ou 
no escritôrio de CIRV-fm Radio 
International. 
Os funcionârios de O Milénio, 
FPtv e CIRV-fm nào podem con- 
correr. 
Nào percam tempo. Concorram 
hoje mesmo! 

Kc>>t4ci(c Dimiut^cid WMuah 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
Centro Cultural 
Português do 
Mississauga 

Dia 
14 de Setembro 

Baile das 
Vindimas 

Conjunto Português 
Suave 

INFO: 905-286-1311 

Desde 1 de Junho de 2002, que Horâcio Domingos 
Wholesale Meats Ltd., recede os seus clientes e 
amigos nas novas instalaçôes, situadas no 3249 

Lenworth Drive, Mississauga, Ont. L4X 2G6. 
Telef; 905 602-7746 e o Fax: 905 602-4547. 

(Entre a Dixie Road e a HWY #427, a norte da 
Dundas, perto da Wharton Way) 

minxes 

Tel: 14161762-5503 OU 1-600-935-4441 
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0 que 0 povo quer saber "é se isto vai para a trente ou nâo" 
diz Jardim 
O Governo Regional da Madeira vai 
continuar a trabalhar pelo desenvolvi- 
mento da regiâo, apesar das dificul- 
dades do pais e "enquanto aqueles 
senhores, lâ no Continente, andam a 
discutir constitucionalidades e in- 
constitucionalidades" , disse Alberto 
Joào Jardim. 
O governante madeirense, que falava 

no Machico, sublinhou que o povo 
quer é saber "é se isto vai para a frente 
ou nâo". 
O présidente do Governo Regional 
anunciou, durante a inauguraçâo de 
dois novos tanques de rega no concel- 
ho de Machico, que a agricultura 
madeirense vai entrar numa nova fase 
que consiste em aperfeiçoar novos 

métodos de rega, nâo sô para tirar o 
mâximo proveito dos tanques jâ exis- 
tentes como para atenuar o esforço 
dispendido por parte do agricultor. 
Na ocasiâo, e ao falar da situaçâo 
politica nacional, Alberto Joâo 
Jardim disse estar "nas tintas" para as 
constitucionalidades e inconstitu- 
cionalidades porque, no seu entender, 
"o que intéressa saber é se o pais fun- 
ciona ou nâo funciona". 
O governante madeirense manifestou 
ainda que os portugueses "estâo 
cansados, estâo fartos deste estado de 
coisas, cada vez menos acreditam nos 
politicos, cada vez menos ligam aos 
jornalistas, cada vez mais desconfiam 
de certos interesses ocultos que estâo 
por detrâs do pais". 
"O que intéressa ao povo é saber se 
vamos ou nâo vamos mudar este esta- 
do de coisas, vamos ou nâo vamos 
fazer o pais trabalhar", salientou. 
E a proposito, considerou que a requi- 
siçâo civil teria sido a resposta â greve 
dos funcionârios da Loja do Cidadâo, 
quando "o povo a precisar dos seus 
documentos, alguns deles urgente- 
mente". 
"O povo esta farto disto, o povo nâo 
esta para aturar os romances que os 
politicos lâ em Lisboa andam arran- 
jando - agora até arranjam candida- 
turas para 2006 - nem ninguém estâ 
para aturar os folhetins que a comu- 

nicaçâo social faz à volta, sempre, dos 
mesmos politicos", acrescentou. 
"O que o povo quer saber é se isto vai 
para a frente e se nâo for para a frente 
desta maneira vamos ter, todos, os 
bons portugueses por esse pais fora, 
que organizar qualquer coisa nova 
para por, de facto, isto a ir para a 
frente, se nâo for corn estes", concluiu. 

FalaBrasll 
eas mudanças 
na lel de Imigraçâo 

No programa Fala Brasil de hoje você poderâ tirar algumas dùvidas 
sobre as mudanças que jâ estâo em vigor na nova Lei de Imigraçâo. 
Conversâmes corn a advogada Lina Melo, da Melo Legal and 
Immigration Services, sobre os avanços que foram feitos na lei. Um dos 
assuntos tratados diz respeito à classe familiar, onde os processes com 
cartas de chamada {"sponsorship") podem agora ser feitos sem a exigên- 
cia de casamento. O Cartâo do Imigrante ("Maple Leaf Card"), que sub- 
stituirâ o atua]^ IMM 1000 e que serâ obrigatôrio para todos os imi- 
grantes a partir de 2003, também foi um dos tôpkos da entrevista. 

No mesmo programa você vai conhecer um pouco da histôria do 
Mercado Central de Belo Horizonte. Com mais de 70 anos de existên- 
cia, 0 Mcrcado foi e continua sendo visitado por politicos, cmpresârios, 
artistas e turistas. Patrimônio histôrico e cultural da cidade, o Mercado 
Central é visita obrigatôria para quem quer corner bem, fazer boas 
comptas e se divertir. E como nào poderia deixar de ser, o ritrao do Fala 
Brasü sera marcado corn boa mûsica brasileira. Nâo perça! 

FALA BRASIL, HOJE ÀS SEIS E MEIA DA NOITE NA FPTV-SIC 
INTERNACIONAL 
Produçâo e apresentaçâo: Denise Guimarâes 

Parabéns 
às companhias e 
novos membros 
□upont; Roofing Ltd. 

Crawford Roofing Ltd. 
Roof Vac Inc. 

V.O.IM. Roofing Ltd. 
Craft Sheet Metal S Roofing Ltd. 

Triumph Roofing and Sheet Metal Inc. 

Procura trabalho? 
Contacte jâ: 

Eduardo Oliveira e Joâo Cordeiro 

Local 30 - Tel: 416-299-7260 

Hiippv 
iŸaoe.Ue.Ÿs 

Ao fim de 10 
anos, a Fernanda 

e a Cristina 
continuam a 
servir os sens 

clientes com o 
mesmo carinho 
como se fossem 

ainda os 
primeiros. 

Happy Travellers estâ a 
comemorar 10 anos 

de bons servîços à 
Comunidade. 

Por isso, todos os clientes 
que us&oa. os serviços de 

Hâppy Travellers em 2002 
habilitam-se a um sorteio de 

très (3) viagens a Portugal 

Visite-as na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 

41 



8  
MISCELâNIA 

Quinta-feira, 18 Julho, 2002 
O MILéNIO 

A doença de Machado - Joseph 
7 - Histôria 

A doença de Machado-Joseph (DMJ) 
é uma doença hereditaria de conheci- 
mento recente. 

A primeira descriçâo oficial data de 
1972, tratava-se de uma familia Luso- 
americana descendente de 
Guilherme Machado, que nasceu em 
Sâo Miguel e emigrou corn os filhos 
para o Massachusetts, daqui o nome 
Machado. No mesmo ano, em descen- 
dentes de José Tomâs, originârio das 
Flores, foi descrita uma doença seme- 
Ihante (descoordenaçâo motora). 
Na Nova Inglaterra também foram 
encontradas pessoas corn sintomas 
semelhantes aos diagnosticados na 
DMJ, mas corn suficientes diferenças 
tendo sido atribuido outro nome. 
Em 1976 na California, foi descrita 
outra familia açoriana (familia 
Joseph), corn uma outra doença neu- 
rolôgica. Era a familia de Antonio 
Jacinto Bastiana, nascido na Ilha das 
Flores em 1815 e emigrado para Sâo 
Francisco em 1845, falecendo em 
1870, deixando sete filhos, quatro dos 
quais viriam a ser efectados como ele 
pela doença. Hoje sâo conhecidos 
mais de 600 descendentes sens na 
California, muitos dos quais afecta- 
dos pela doença. Muitas outras 
familias açorianas afectadas emi- 
graram para os EUA. De Sâo Miguel 
sobretudo para a Nova Inglaterra e 
das Flores principalmente para a 
California. 
Em Janeiro de 1976, Corino Andrade 
foi alertado para a existência nos 
Açores, de familias corn doentes neu- 
rolôgicos que poderiam ter alguma re- 
laçâo corn as doenças encontradas em 
Açorianos nos EUA. Em 1978, nas 
Flores e Sâo Miguel, foram encon- 
tradas as primeiras 15 familias que 
partilhavâm muitas das caracteristi- 
cas das doenças descritas anterior- 
mente. Conclui-se entâo que se trata- 
va da mesma doença, corn uma vari- 

abilidade clinica muito grande, à quai 
deram o nome de Doença de 
Machado-Joseph. 
Alguns anos mais tarde e casual- 
mente foi encontrada a primeira 
familia continental corn a DMJ. 
Desde entâo o numéro de familias 
continentais diagnosticadas tem 
vindo a aumentar e é jâ hoje sobrepo- 
nivel ao numéro de familias açorianas 
conhecidas. 
Muitas familias sem ascendência por- 
tuguesa conhecida estâo registadas, 
nos EUA e muitos outros paises. O 
Japâo torna-se um dos principais 
focos mundiais da doença, enquanto 
outras familias se encontram no 
Brasil, India, China, Australia, 
Espanha e França. 

2 - CUnica 

Esta doença pertence ao grupo das 
degenerescências cerebelosas (coorde- 
naçào das vias motoras principais, 
modulando toda a actividade volun- 
târia), implicando alteraçôes na fala, 
gestos, equilibrio e marcha. 
Assim, o doente apresenta ataxia 
cerebelosa (descoordenaçâo dos movi- 
mentos e da fala), oftalmoplegia ex- 
terna progressiva (limitaçâo do olhar 
vertical para cima) e sinais pi- 
ramidais/espasticidade (reflexos e- 
xagerados), a que se adicionam em al- 
guns doentes um sindrome extrapi- 
ramidal (posturas e movimentos anô- 
malos de torçâo) ou sindrome peri- 
férico (atrofias musculares). Como 
sintomas menos comuns temos a re- 
tracçâo das palperas (olhos salientes) 
e pequenas fasciculaçôes da face e lin- 
gua. Com o evoluir da doença todos 
os doentes desenvolvem dificuldades 
de deglutiçâo. Os doentes da DMJ 
nâo têm qualquer deterioraçâo men- 
tal e muitas vezes apresentam por e- 
xemplo incontinência que résulta das 
dificuldades de locomoçâo e nâo da 
doença em si. Para esta doença ainda 
nâo hâ tratamento, mas pode-se me- 

Ihorar a qualidade de vida dos 
doentes tratando algumas das varias 
complicaçôes. 

Esta é uma doença que se manifesta 
tardiamente, em média aos 40,5 anos, 
no entanto pode aparecer desde tenra 
idade até aos 70 anos de idade (casos 
mais raros). 

3 - Genética 
(localizaçâo e identificaçâo do gene) 

A DMJ é uma doença hereditaria, de 
inicio tardio e de transmis'sâo au- 
tossômica dominante, pelo que a 
probabilidade de um filho ou irmâo 
de um portador carregarem essa 
doença é de 50%. Como doença here- 
ditaria nasce-se carregando o gene 
com alteraçâo (mutaçâo do gene). 
Em 1994 descobriu-se que o gene mu- 
tante estava localizado no cromosso- 
ma 14 do cariôtipo humano. Trata-se 
de um gene simples corn 2 exôes e um 
intrâo, havendo no segundo exâo 
uma sequência repetitiva de um tri- 
nucleôtico CAC. O numéro de vezes 
que este se répété é variâvel mas sem- 
pre inferior a 40. A mutaçâo nos DMJ 
consiste nessa repetiçâo mas corn 
numéros superiores a 60. Sabe-se 
ainda que quanto maior for a expan- 
sâo do tripleto CAC menor é a idade 
de inicio da doença. 

4 - Epidemiologia 

A distribuiçâo geogrâfica da doença é 
irregular. No entanto nos Açores pré- 
domina em duas ilhas — Sâo Miguel e 
Flores. Em Sâo Miguel hâ um grande 
foco na Bretanha, onde, entre outras, 
existe a familia Macha-do. Outros 
focos sâo a Povoaçâo e Agua de Pau. 
Os doentes que residem em Ponta 
Delgada pertencem a familias ori- 
ginârias de outros pontos da ilha ou 
até de outras ilhas. 
Até 1996, nâo se conhecia ninguém 
infectado em Sâo Maria e Sâo Jorge. 

Foi identificada uma familia na 
Graciosa, de Guadalupe, e hâ uma 
familia na ilha da Terceira, na Terra 
Châ. 

Nas Flores existe um grande numéro 
de familias. Alias a prevalência da 
DMJ nos Açores é muito grande, 
sendo particularmente elevada nesta 
ilha, onde um em cada 100 habitantes 
é doente, um em cada 40 é portador 
do gene e um em cada 20 esta em 
risco para esta doença. 
Estes valores representam a mais alta 
prevalência conhecida no mundo 
para qualquer tipo de ataxia here- 
ditaria. Justifica-se por isso que nos 
Açores, a doença seja encarada como 
um problema de saüde püblica e que 
seja correctamente planeado e posto 
em prâtica um programa de pre- 
vençâo. 

5 - Teste Predictivo 

A investigaçâo da doença tem-se de- 
senvolvido bastante desde a descober- 
ta da mutaçâo, permitindo uma mel- 
hor compreensâo dos mecanismos de 
acçâo da mutaçâo e por ventura o 
eventual tratamento. 
Em termos prâticos pode-se efectuar o 
teste predictivo por detecçâo directa 
da mutaçâo nos individuos em risco 
para a DMJ; ou seja, estes individuos 
podem antecipar, se o desejarem, o di- 
agnôstico do seu estado de portador 
ou nâo portador da mutaçâo e por 
conseguinte se poderâo ou nâo vir a 
ser doentes. 
Existe ainda um programa de acon- 
selhamentos Genético da DMJ, cujo 
principal objective é o aconselhamen- 
to genético dos individuos em risco 
que pretendem conhecer do seu esta- 
do de portador do gene mutantes e 
assegurar o apoio médico e psicolôgi- 
co que lhe permite adaptar-se o me- 
Ihor possivel a esse novo estatuto. 

0 MliÊNIO 
NEWSPAPER 

O seu semanârio no Ontario 

<4Runner 

SCARBOROUGH LEXUS TOYOTA 
Os preços mais acessiveis 

Juros a partir de 0,9% 
Facilidades de pagamento 

Veja porque razào a 
Scarborough Lexus 

Toyota é a #1 em vendas! 

Francisco Santos 
o português que 
lhe dâ um serviço 
personalizado 
e eficiente. 

Grande gama de carros 
usados com garantia 

12000 Eglinton Ave. East Scarborough, Ont. MIL 2M7 

Tel.: 416 751-1530 • Cell.: 416 219-1721 
I@LJEXL±S (^TOYOTA—— 

Tonv Blair a favor de uma 
acçâo preventiva contra 
Bagdad 
o Primeiro-Ministro britânico. 
Tony Blair, considerou necessârio 
agir preventivamente contra o 
Iraque e o seu arsenal de armas de 
destruiçâo maciça, mas garantiu 
que nenhuma decisâo foi ainda 
tomada quanto a uma eventual in- 
tervençâo militar, 

Blair afirmou que "Saddam 
Hussein, esta clararaente ainda a 
tentar desenvolver armas de destruif 
içào maciça" e que essa ameaça 
"nâo diminuiu, aumentou". 

O arsenal que o regime iraquiano 
possui ou esta a desenvolver "repre* 
senta uma enorme ameaça para o 
mundo”, acrescentou. 

"Se uma 
ameaça se 
desenha, é 
necessârio 
que lhe res- 
pondamos 
antes que 
ela se mate- 
rialize, e 
nâo depois", 
prosseguiu 
Blair, que 
falava pe- 
rante res- 
ponsâveis das principais comissôes 
parlamentares da Câmara dos 
Comuns, uma estreia para um 
Primeiro-Ministro britânico em 60 
anos. 
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Anti-touradas marcham em lisboa 
Associaçôes que lutam pelos direitos dos ani- 
mais promovem sexta-feira, em Lisboa, uma 
marcha anti-touradas e de defesa animal, 
nomeadamente contra a recente aprovaçâo 
do regime de excepçâo para Barrancos. 

A manifestaçâo contarâ corn a presença de 
elementos do Movimento Anti-Touradas de 
Portugal, da Associaçâo Nortenha de 
Intervençào Animal, da Liga Portuguesa dos 
Direitos dos Animais, da Sociedade 
Protectora dos Animais do Porto, da Uniâo 
Zoôfila, Sociedade Portuguesa de 
Atropozoologia, Midas e da Liga Nacional 
de Defesa dos Animais. 

Estas instituiçôes afirmam que o Governo, o 
Présidente da Repùblica e alguns deputados 
«nào quiseram respeitar a maioria dos por- 
tugueses, que nào gostam de espectâculos de 
crueldade ou sâo contra qualquer forma de 
tortura animal». 

Para as instituiçôes, corn a aprovaçâo do 
regime de excepçâo dos touros de morte 
para Barrancos, o Governo, o présidente 
Jorge Sampaio e alguns deputados criaram 
em Portugal «um retrocesso de 74 anos, data 
em que as touradas corn touros de morte 
foram consignadas na lei como sendo 
crime». 

Habitaçôes ilegais autorizadas 
o secretârio de Estado Adjunto e do Ordenamento 
do Territôrio, Ferreira de Almeida, admitiu em 
Grândola que o Piano de Ordenamento para a Orla 
Costeira (POOC) do sotavento algarvio referenda 
mais de 1.300 construçôes em situaçào ilegal, a- 
dmitindo que a intervençào governamental neste 
caso é limitada enquanto nào estiver aprovado o 
piano. 
«O pais tem de reflectir e concluir que esta situaçào 
jâ nào pode ser tolerada. Nâo se pode consentir que 
ilegalidades como estas degradem a natureza as 
custas do Orçamento de Estado», disse Ferreira de 
Almeida. 
O governante falava aos jornalistas na praia da 
Aberta Nova, concelho de Grândola, onde se deslo- 
cou para avaliar, corn a autarquia e corn a Direcçâo 
Regional do Ambiente e Ordenamento do 

Territôrio do Alentejo, o andamento dos diversos 
projectos de requalificaçâo previstos para as praias 
do litoral alentejano. 
De acordo corn o secretârio de Estado, no sotaven- 
to algarvio, entre Vila Moura e Vila Real de Santo 
Antonio, hâ que ter em conta «très tipos» de 
habitaçôes - as construçôes ilegais e que servem de 
residência de férias, que serào demolidas, as casas 
muito prôximas do mar, igualmente para démolir, 
e os edificios que poderâo ser alvo derequalificaçâo, 
como sera o caso de 260 casas de pescadores na ilha 
da Culatra. 

Em cinco ilhas (de Faro, de Tavira, Deserta, 
Culatra e Armona) e seis ilhotas (Ramalhete, 
Cobra, Altura, Ratas, Coco e de Entre Coco e 
Ratas), segundo as contas governamentais, estào 
registadas 2.671 casas de habitaçào e os estudos jâ 

realizados referenciam como ilegais 1.351 cons- 
truçôes. 

Grande campanha» 
Mao perça esta oferta especial e os nossos 
baixos preços para este fantastico saldo... 

ao da nada de entrada 
Nào papa jures 

Nâo faz pagamentos 

DoûCfâmifâ 30 0Qas. 
Juros de 1.9%, durante 
5 anos na maior parte 
dos modèles de 2002 

Cavalier 20014 portas, demonstraçao 

m001]J0 
(vendu a dinheiro) 

OBHÊHG CUSTOMCG THUST S COHHDÊHCI SIMCl 1945 
Web: www.westyoricchev.com • E-mail: service@westyorkchev.com 

oS 

EGLINTON 

ST. CLAIR 

1785 St. Clair Ave. W. MIGI 656-1200 
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As opiniôes expressas por Mateus Machado nâo reflectem as opiniôes dojornal 0 Milénio. 
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nto Paris trouxe Cabo Varde ao 
Palâcio de Cristal 

"Voces sâo O futuro de Cabo Verde. 
Isso é uma grande responsabilidade", 
clamou Tito Paris durante o seu con- 
certo de sexta-feira à noite, dirigindo- 
se às dezenas de estudantes cabo-ver- 
dianos que dançavam nos Jardins do 
Palâcio de Cristal, no Porto. 
O espectâculo, inserido no programa 
de festas denominado por Noites do 
Palâcio, decorreu sob o signo das co- 
munidades, acorrendo àquele espaço 

uma profusào de gentes, proveniente 
dos mais diversos cantos da lusofonia. 
Angolanos, moçambicanos, portugue- 
ses e brasileiros, além de uma autênti- 
ca "embaixada" de compatriotas do 
müsico, cujo novo âlbum acaba de ser 
lançado. 

Tito Paris personaliza bem este "en- 
contro". Oriundo de uma familia de 
müsicos do Mindelo, cidade principal 

da ilha de Sâo Vicente, cedo desvelou 
a veia artistica, percorrendo os bares e 
discotecas de Cabo Verde com a sua 
guitarra e a sua voz. 

Desta conhecida voz de Cabo Verde 
ecoou o hino "Sodade" (popularizado 
por outra grande embaixadora, 
Cesâria Evora), no concerto de sexta 
à noite, magistralmente entoado. 
Escutar Tito Paris é mudar de ge- 

ografia sem perder raizes, é embalar 
em ritmos de enleio cujo epicentro se 
encontra no Sal ou em Mindelo, mas 
donde partem vagas que se expan- 
dem até ao Brasil, Angola ou 
Portugal. E um cabaret na praia, teci- 
do tropical que se reveste de 
métropole e funde estilos como o 
blues, a funana e a coladera. Coraçâo 
de Cabo Verde num corpo de mil 
naçôes. 

Cooperaçâo na Justiça 
Angola e Moçambique assinaram esta 
segunda-feira, 8-7-2002, em Maputo, 
um protocolo de cooperaçâo nas 
âreas de administraçâo da Justiça, 
troca de informaçâo e formaçâo de 
técnicos judiciârios. 
O acordo prevê a formaçâo de 
quadros moçambicanos em Angola, 
no Centro de Formaçâo Juridica e 

Judicial PALO P, que deverâ ser inau- 
gurado em 2003. 

Paulo Tchipilica, ministro da Justiça 
de Angola e José Abudo, titular da 
pasta dajustiça de Moçambique, con- 
cluiram que os dois paises têm algu- 
mas semelhanças, o que pode facilitar 
a concretizaçào do acordo. 

Winnie Mandela récusa 
acusaçôes em 
Winnie Madikizela Mandela, ex-mu- 
Iher do antigo présidente da Africa do 
Sul Nelson Mandela, rejeitou, esta 
terça-feira 9-7-2002, num Tribunal de 
Pretoria, as 85 acusaçôes de roubo e 
fraude. 
A antiga primeira dama da Africa do 
Sul é acusada de ter adquirido 100 

Tribunal 
mil euros, devido a empréstimos de 
bancârios concedidos a falsas fun- 
cionârias da Liga das Mulheres do 
Congresso Nacional Africano, o seu 
Partido. 
A acompanhar Winnie no banco de 
réus, estâ igualmente o seu conse- 
Iheiro Addy Moolman. 

Tûneis para Santana 
iniciam-se este ane 
Promessa feita apôs visita de deputa- 
dos do PSD 
As obras de construçâo dos novos 
tüneis de ligaçâo da via expresso 
Faial-Santana iniciar-se-âo ainda du- 
rante o corrente ano. Esta foi uma 
garantia deixada por Rui Moisés, 
deputado do PSD, porta-voz das con- 
clusôes da visita de trabalho que o 
grupo parlamentar do PSD realizou 
ao concelho de Santana. 
Os deputados social- -democratas in- 
teiraram-se da situaçào das diferentes 
obras em curso neste concelho e dos 
projectos que serâo lançados em 
breve no terreno. 
Em Sâo Roque do Faial, estâ em 
curso a estrada da Achada do 
Folhadal. No Faial, estâ em curso a 
estrada Fajà da Murta-Lombo 
Galego, uma nova circular à freguesia 
do Faial que irâ aproximar estes sitios 
do centro do concelho. Ainda nesta 
freguesia estâ em curso a estrada agri- 
cola Alhendros-Fajà dos Pombos. 
Também no Faial foi visitado o local 
da futura zona balnear do Faial, a que 
se juntarâ o planeado porto de recreio 
da Fajà de Mar. 
No Faial. Santana, Sâo Jorge e Arco 
de Sâo Jorge, jâ existem terrenos para 
o desenvolvimento do projecto de 
habitaçâo econômica, corn vista à fi- 
xaçâo dos jovens e de apoio às popu- 
laçôes mais desfavorecidas. 
Em Santana, as obras da Escola da 

Sagrada Familia e do salào paroquial 
estâo praticamente concluidas, pas- 
sando deste modo a cidade de 
Santana a dispor de um espaço para 
diversos espectâculos de indole cul- 
tural. 
Na sede de concelho, foi ainda visita- 
do o local do futuro parque temâtico 
cujo parque de estacionamento jâ se 
encontra em construçâo. 
Na freguesia da Ilha, surgirâ dentro 
em breve o centro civico que irâ servir 
a parôquia e diferentes serviços da 
freguesia. 
Em Sâo Jorge, foi visitada a zona bal- 
near onde serâo construidas duas 
novas piscinas, num projecto de re- 
qualificaçâo de toda a zona envol- 
vente do vale da foz da Ribeira de Sâo 
Jorge. Para breve estâ a pavimentaçâo 
da estrada da Fajâ da Rocha de Baixo. 
No Arco de Sâo Jorge, estâ em curso 
o reforço do abastecimento de âgua 
potâvel ao sitio da Enseada. A 
primeira fase da recuperaçâo da igre- 
ja do Arco de Sâo Jorge também jâ 
estâ concluida e neste momento 
decorrem os trabalhos de recupe- 
raçâo do interior da igreja. 
Rui Moisés aproveitou a ocasiâo tam- 
bém para rebater as recentes criticas 
da UDP, afirmando que «as criticas 
da UDP sâo as de quem passa em 
Santana apenas na Estrada Regional 
e que nâo conhece verdadeiramente a 
dinâmica do concelho de Santana». 

ÂIOS Commînçfe of Toronfo 

SERVIÇOS e PROGRAMAS DO 
AIDS COftSPiSITTEÊ OFTORONTO 

399 Chureh St„ 4th floor 
Tofo«to, ON MSB 236 

Fernanda da SU va 

Ruî Pires 

Serviço de aconselhamento gratuito para famllias e ifidivkiuos 
tnfectados ou afcctados pelo virus da AIDS/SIDA. 

- Ajuda na procura de emprego e curriculum vîtae (résumé), 

• Preendtimento de Oeclaragâo de Impostes 
(Income Tax return), 

> Aulas de computadores para pessoas HIV posd:ivas. 

• Programas de educaçâo e prevençâo para Jovens e adultos. 

- Oportwnktades de voluntariado e respectivo trelno. 

> Acompanhamento ao médico e ao hospital. 

• Assîstência para profisslonais que trabaUiam na ârea de 
HIV/AXDS (médkros, assïstentes sociais, etc). 

TEL: 416-340-S484, ext,290 (f^rnanda) ou ext. 242 (Rui) 

E’MAÏL; (daslîva#actoronto,org ou rptres^actofonto.org 

WEBSITE: www.actoronto.org/portuguese/tndex.html 
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Carahram 2002 
excelente convivio 
entre residentes 
de Brampten 
Miùdos e graüdos encontraram no 
Pavilhâo Português motivos de inte- 
resse e razôes para ficar. E, até, de 
participarem, quando chamados 
pelos elementos dos ranchos folclôri- 
cos, a bailar. 
Um convivio sâo e muito importante 
entre os residentes de Brampton e 
sens convidados. Um dar-as-mâos 
entre todos através de uma feira de 
"usos, sabores e costumes" que, em 
harmonia, os deu a conhecer e a 
gostarem mais uns dos outros. Num 
mundo tâo arredio, frio e adverso, o 
convivio oferecido pelos Pavilhôes da 
CARABRAM'2002 serviram de pata- 
mar ao reencontro das pessoas e ao 
saborear a vida em comunidade, sem 
ôdios, pressôes e isolamentos. Assim, 
a vida é mais vida, os dias correm 
mais depressa, o sentido dos direitos e 
obrigaçôes torna-se mais vivo e natu- 
ral. Aos que tanto se esforçam por 
tornar os nossos dias mais belos e di- 
vertidos, OBRIGADO! 
Para o sucesso do Pavilhâo Português, 
entre outras coisas, contribuiram 
enormemente, os artesàos, a comida, 
os expositores e os artistas. 
Isso mesmo salientaram os simpâticos 
présidente e vice-presidente da 
CARABRAM'2002, senhores Jerry 
Kuhlmann e Mike McAstocker, res- 
pectivamente, que nâo tiveram pre- 
ocupaçôes em afirmar publicamente 
a gratidâo que sentiam pelos por- 
tugueses por proporcionarem um 
Pavilhâo tâo bem recheado de tudo e 
corn artistas tâo agradâveis de ver e 
ouvir. 
Para nos, o valor dos artistas luso- 
canadianos nâo é novidade. 
E, neste ano de graça de 2002, o 
Pavilhâo Português apresentou al- 
guns dos melhores. 
Nâo apreciâmos todos mas, pelo que 
vimos e pelo que conhecemos dos 
outros, o sucesso era garantido. 
No folclore -jovens e adultos-, exibi- 
ram-se corn agrado total, os Ranchos 
da Nazaré, As Tricanas, do G.F. de 
Brampton e do C.C.P. de Mississauga. 
Todos eles, veteranos ou mais novos, 
deram uma demonstraçâo feliz do 
nosso folclore. Apenas uma mençâo 
especial ao Grupo Folclôrico 
Português de Brampton pelas ino- 
vaçôes que apresentaram, fugindo um 
pouco ao habituai. Uma das coisas 
que julgamos importante é, de vez em 
quando, os responsâveis dos ranchos 
renovarem os reportôrios, ensaiando 
novas danças, para todos fugirmos â 
rotina. E dificil, por vârias razôes, 
mas nâo impossivel.Também, gostâ- 
vamos de ver os membros dos nossos 

ranchos folclôricos, sorrirem. 
Porquê sempre corn cara de mal-dis- 
postos? 
Dancem pelo prazer de dançar, sorri- 
am pelo prazer de viver! 
Uma cara bonita sem um sorriso... 
Por falar em sorrisos, viram como sor- 
riam felizes as nossas jovens intér- 
pretes? Que bonito sorrir, cantar e en- 
cantar! 
A Sarah Pacheco, natural de 
Brampton, que é um sorriso dos pés à 
cabeça, demonstrou uma vez mais 
toda a sua capacidade vocal e inter- 
pretativa, conquistando todos quan- 
tos a escutam, onde quer que seja. 
Sarah Pacheco é um caso série entre 
nos e, esperemos, também, mais tarde 
ou mais cedo, entre a comunidade 
artistica norte-americana. Tem tudo 
para vencer. 
Também nos surpreendeu, pela posi- 
tiva, a jovem Tessa Alves. Canton 
bem e corn uma extensâo de voz que 
nâo conheciamos. Estâvamos habitua- 
dos a vê-la e a ouvi-la na companhia 
dos irmâos -Children of Tomorrow-, 
onde dançava e demonstrava quali- 
dades natas para bailarina-cantora-co- 
mediante. Cresceu, estâ corn 19 anos, 
e pode dizer-se que é mais um produ- 
to de Brampton (Brampton tem sido 
um viveiro de artistas!) corn quali- 
dade para vencer. Nâo nos admi- 
râmes muito que, mais-dia-menos-dia, 
a Tessa Alves nâo esteja em New York 
a fazer companhia ao irmào Clyde 
Alves, uma das grandes estrelas do 
bailado nos EUA. Alias, o Clyde estâ 
em Toronto, filmando, sendo o pro- 
tagonista -actor e bailarino- de um 
filme americano que serâ exibido em 
breve. 
A familia Alves, em grande! 
Ainda natural de Brampton, actuou a 
jovem Lindsay Moita, agora a dar os 
primeiros passes na cançâo. 
Primeiros passes... mas firmes e certi- 
nhos. Os miùdos da bola, deram um 
ar da sua graça e mostraram que o 
futebol enraiza-se por câ. Força, ra- 
paziada. 
No fado-cançâo, esteve présente o 
Porfirio Ribeiro, uma voz cheia, 
agradâvel de ouvir, e que oferece sem- 
pre cançôes que todos querem ouvir e 
cantar. O Porfirio Ribeiro foi acom- 
panhado pela dupla de müsicos. 
Manuel Moscatel e Januârio Araùjo. 
O Januârio Araùjo expôs na sala um 
belo conjunto de guitarras e violas, 
fabricadas por si, que despertaram cu- 
riosidade e interesse. Por câ, sem 
peias, continuamos a defender o fado 

Continua na pagina 14 
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CRÔNICA À DISTANCIA 

A REGifiO DA MADEIRA 
NO ESTADO PORTUGUËS - III 

No continuai* da exploraçâo dos pontos de vista legitimos que como 
cidadâo e responsâvel politico tenho Direito de assumir, lutando por 

uma Madeira mais livre, sem injustiças coloniais e corn possibilidade de 
melhor asseg^rar o seu Desenvolvimento Integral, uma vez analisadas 
as questôes nucleares - poder legislative e Ministre da Repûblica - ve- 
jamos outras que se prendem corn a prôxima revisâo constitucional. 

Nâo as elencarei em termos prior- 
itârios. 
Mas hâ um problema que se pôe à 
partida. Suponhamos que os Açores e 
a Madeira têm pontos de vista difer- 
entes sobre os respectivos futuros con- 
stitucionais. 
Em termos rigorosamente democrâti- 
cos, os quais sobrepôem à unicidade 
formai de duas realidades bem difer- 
entes, nem uma, nem outra Regiâo, 
podem ser prejudicadas ou limitadas, 
pelo facto de nâo coincidirem os cam- 
inhos que cada uma pretende e tem o 
Direito de trilhar no seio da unidade 
nacional. 
E recorrendo ao Direito Comparado, 
vemos que, por exemplo na Espanha 
e na Italia, as suas Constituiçôes nâo 
tiveram preconceitos em consagrar 
diferenças. 
Aliâs, nâo foram poucas as ocasiôes 
em que o Estado central ambas preju- 
dicou, corn os argumentas de que o 
pretendido por uma, é diferente do 
pretendido por outra. 
Depuis, temos a questâo do numéro 
de Deputados regionais e do sistema 
eleitoral regional - este por todos re- 
conhecido como inconstitucional, 
mas aceite pela Madeira junto do 
Senhor Présidente da Repûblica para 
permitir as' eleiçôes no periodo consti- 
tucionalmente estabelecido. 
E verdade que, para além do numéro 
excessivo de Deputados, o actual sis- 
tema favorece ligeiramente o PSD, 
dando-lhe um pouco mais de dois 
terços do numéro de lugares no 
Parlamento madeirense, para uma 
votaçâo que ronda os 58%. E, de certo 
modo, também favorece o segundo 
partido, o PS, nâo sô pelas aproxi- 
maçôes que o incrivel método de 
Hondt lhe possibilita, como ainda 
pela eleiçâo proporcionalmente in- 
constitucional de um Deputado em 
Porto Santo e de outro no Porto 
Moniz. 
Como favorece as duas organizaçôes 
comunistas que, corn menos votos 
que o CDS, têm mais Deputados que 
este. 
Mas a verdade é que a "esquerda" so- 
cialista-comunista ainda se queixa... 
Ora, aqui, o problema é muito sim- 
ples de equacionar. Evidentemente 
que o Partido Social Democrata nâo 
estâ disposto a ceder numa situaçâo 
que de momento o favorece, se, em 
contra-partida, as duas questôes nu- 
cleares - poder legislative e Ministre 
da Repûblica - também nâo forem re- 
solvidas. E que os tais dois terços re- 
queridos, funcionam nos dois senti- 

dos. 
Temos também uma outra questâo. 
Porquê o nome Assembleia 
Legislativa "Regional" da Madeira, e 
nâo tâo-s6 Assembleia Legislativa da 
Madeira? E que "assembleia regional" 
trata-se da designaçâo constitucional- 
mente prevista para as regiôes admin- 
istrativas da parcela continental, 
quando criadas, estas sem poder leg- 
islative, realidades portante bem 
diferentes. 
E porquê chamar "décrétés" legisla- 
tives regionais â legislaçâo tâo limi- 
tadamente permitida ao Parlamento 
madeirense, e nâo apenas "leis region- 
ais"? 
Vê-se que, nisto, hâ um propôsito de 
apoucar os Parlamentos das Regiôes 
Autônomas. 
E porquê o Estado central nos tutelar 
menorizantemente, retirando ao 
Parlamento regional o Direito de 
définir o Estatuto dos titulares dos 
Orgâos de governo prôprio da Regiâo 
Autônoma? 
E porquê nâo, autorizaçôes legislati- 
vas da Assembleia Legislativa ao 
Governo Regional, no âmbito das re- 
spectivas competências, tal como a 
Constituiçâo permite da Assembleia 
da Repûblica ao Governo Central? 
Porquê sempre esta preocupaçâo de 
desprestigiar institucionalmente os 
Governos Regionais? 
E porquê a proibiçâo anti-democrâti- 
ca de "partidos regionais", a quai viola 
a prôpria liberdade constitucional de 
associaçâo e que, na prâtica, até é tâo 
fâcil de ultrapassar? 
Basta alugar um vâo de escada al- 
gures... 
Outros problemas. 
O Povo Madeirense deve ver con- 
sagrado constitucionalmente, o 
Direito de Petiçâo junto da 
Assembleia Legislativa da Regiâo 
Autônoma. 
Por outro lado, a necessâria represen- 
taçâo das Regiôes Autônomas no 
Parlamento Europeu, deve ser assagu- 
rada através' da criaçâo de circules 
eleitorais para o efeito, nâo ficando 
dependente do "favor" das direcçôes 
nacionais partidârias nos "conced- 
erem" um lugarzinho. 
Acresce, também, que deve ser recon- 
hecido aos Parlamentos insulares, o 
Direito de proper referendos em 
matérias de âmbito regional, nos ter- 
mos para o efeito consagrados na 
Constituiçâo da Repûblica. 
E, dada a natureza arquipelâgica das 
Regiôes Autônomas, bem como as 
profundas mudanças nestas verifi- 

cadas, porquê a Constituiçâo nâo dos 
deixar experimentar formas prôprias 
de organizaçâo territorial autârquica, 
de certeza que mais eficientes, menos 
pesadas, mais prôximas dos cidadâos 
e mais adequadas âs realidades re- 
gionais? 

Finalmente, e outras sugestôes positi- 
vas surgirâo, nâo basta o Estado por- 
tuguês andar pela Europa, e bem, a 
exigir a concretizaçâo do Principio da 
Coesâo. A Constituiçâo da Repûblica 
deve impôr, também no piano inter- 
ne, o Principio da Coesâo Social, 
Econômica e Territorial para todo o 
espaço nacional. 
Eis, pois, tornado pûblico, o meu pen- 
samento quanto a um sistema consti- 
tucional DECENTE para as Regiôes 
Autônomas. 
Sô a ma fé ou a aima de escravo. 

poderâo acusar estas propostas de 
nâo significar o desejo de o Povo 
Madeirense ver consagrados DIRE- 
ITOS sens, que sâo expressâo da sua 
DIGNIDADE DEMOCRÀTICA, 
inadiâvel e inabdicâvel, no seio da 
Pâtria portuguesa. Numa posiçâo con- 
sensual, e nâo nos imposta, como até 
agora. 

Séria mediocridade subordinar tudo 
isto a visôes colonialistas, unilaterias, 
dogmâticas, prepotentes. Séria imbe- 
cilidade subordinar estas questôes, a 
pontos de vista partidârios, de carâc- 
ter imediatista ou revanchista. 
A Histôria continuarâ, os poderes de 
ocasiâo, ao longo das geraçôes, ir-se- 
ào sucedendo e mudando. A nâo ser 
que, corn posiçôes centralistas, anti- 
Madeira, a Oposiçâo queira eternizar 
o PSD no poder. 

Comunldade 
Sâbado, dia 20 
-O anual BBQda Sociedade dos Déficientes Portugueses, no High Park, na 
area #3. 
-Abertura das festas do Império das Crianças, no Oriental Sports Club. 
Info; 1-519- 623-2020 (sâbado e domingo). 
-Pesta do Imigrante no Madeeira Park. Divirtam-se à madeirense. 

Domingo, dia 21 
-Encerramento da Pesta do Imigrante no Madeira Park. Missa, Procissâo, 
folclore e muita mûsica. Petiscos à madeirense. 
-Piquenique do Arsenal do Minho no Macedonia Park, na Derry Road e 
Highway 10. Polclore com os Ranchos do Arsenal, do C.C.P. de 
Mississauga e Associaçâo do Minho. Actuaçôes de Miguel Cordeiro e mûsi- 
ca com o Nazaré Praia. Jogos tradicionais, farra e sardinhada com pâo de 
milho. 

Sexta-feira, dia 2 de Agosto 
-Inicio das Pestas em Honra do Senhor da Pedra, na Igreja de Santa Inès, 
em Toronto (dias 2, 3, 4 e 5). Info: 416 603-1715/1717. 
-Excursâo do Madeira Club a Pall River, às "Pestas dos Madeiras". Réservas 
com Olivia Abreu: 416 531-5397. 

Sexta-feira, dia 9 de Agosto 
-Grandiosas festas em Honra de Nossa Senhora dos Anjos, na Parôquia de 
Santa Maria, em Hamilton (9, 10 e 11). Mais informaçôes: 1-905-527-4216. 

Quinta-feira, dia 18 
-Cruzeiro no Lago Ontario, realizaçâo do Pirst Portuguese. Actuaçâo de 
Rebeca. Réservas: 416 531-9971/72. 

Segunda-feira, dia 22 
-Grandes Pestas do Divino Espirito Santo da Nova Inglaterra, em Fall 
River, USA. Inscrevam-se nas excursôes, contactando Antônio de Melo: 
416 498-6557. 

Sexta-feira, dia 30 
-Apresentaçâo da banda portuguesa POLO NORTE, no CNE, em 
Toronto. Info: 416 536-5961. 
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0 Cagarro, uma ave 
marinha ameaçada 
O cagarro (Calonectris diomedea) ou 
cagarra, também conhecido como 
pardela-de-bico-amarelo, é uma ave 
muito caracteristica das ilhas dos 
Açores. Os seus cantos nocturnos sâo 
muito peculiares, alguns parecidos 
corn O choro humano. E uma das aves 
mais antigas da Terra e pertence à 
ordem dos Procellariiformes, familia 
dos Procellariidae. Os Açores pos- 
suem cerca de 60% da populaçào 
mondial de cagarros da subespécie 
C.d. borealis, mas devido a ser muito 
vulnerâvel a predadores terrestres e as 
actividades do homem, esta espécie 
esta em regressâo a nivel mondial, 
sendo muito importante garantir a 
sua protecçâo. 
Os cagarros sâo aves marinhas adap- 
tadas para a vida no alto mar (aves 
pelâgicas), a sua coloraçâo é escura na 
parte superior e clara na inferior. De 
asas castanho-acizentado e compridas 
deslocam-se em voo 
planado durante 
grandes distancias 
sem esforço. O bico 
é amarelo, forte, 
corn marcas escuras 
e as patas sâo cur- 
tas, rosadas e 
cinzentas. 
Alimentam-se de 
peixes e lulas, e sâo 
frequentemente vis- 
tos em associaçâo 
corn golfinhos e atuns que movem 
perseguiçôes a cardumes de peixes, 
sendo por isso utilizados, pelos 
Pescadores, para localizaçâo de car- 
dumes de atum. Podem atingir os 40 
anos de idade. 
Em Março, depois de passarem al- 
guns meses nos mares do Sul, regres- 
sam aos Açores para iniciarem um 
periodo reprodutor de oito meses, 
geralmente no mesmo local do ano 
anterior. Reproduzem-se em colônias 
situadas nas falésias costeiras e ilhéus, 
que chegam a reunir centenas de aves. 
Mas* O cagarro é fiel, cada casai man- 
tém-se, geralmente, para toda a vida. 
Faz O ninho em cavidades nas rochas 
ou em buracos escavados no solo que 
podem ter alguns metros de profundi- 
dade. Em Maio é depositado um 
ùnico ovo branco, caracteristica de 
todos os Procellariiformes. A tarefa 
de incubar o ovo é dividida pelos dois 
membros do casai e dura cerca de 50 
dias, cumprindo, a cada um turnos 
bem definidos de 2 a 8 dias. Em finais 
de Julho dâ-se a eclosâo do ovo, 
nascendo uma cria cinzenta cheia de 
penugem que, devido ao alimento 
rico em ôleo, fornecido pelos progeni- 
tores, cresce rapidamente e multipli- 
ca, num mês, 10 vezes o seu peso ini- 
cial. 
Em finais de Outubro, jâ corn 
plumagem de adulto e abandonados 

anos re- 
nasceram 

nos ninhos pelos progenitores, os ju- 
venis sâo movidos a lançarem-se ao 
mar. Os cagarros orientam-se 
aparentemente pelas estrelas, mas ao 
iniciarem o seu primeiro voo, princi- 
palmente em noites nubladas, sâo 
atraidos e encadeados pelas luzes das 
povoaçôes e automôveis sendo muitos 
mortos por colisâo e atropelamento. 
Outros, possivelmente partirâo para o 
Atlântico Sul onde depois de atin- 
girem a maturidade sexual (estado 
adulto) com cerca de 7 a 8 
gressam aos locals onde 
para iniciarem novo ciclo. 
Os Açores sâo mundialmente a zona 
mais importante para o cagarro, que 
esta protegido por leis nacionais e in- 
ternacionais (Convençâo de 
Berna-Anexo II, Directiva Aves- 
Anexo I e Decreto-Lei n.” 140/99 de 
24 de Abril). E proibido capturar, 
deter, ou abater ilegalmente estas aves 

e destruir ou dani- 
ficar os seus habi- 
tats. 
O cagarro, além de 
ter sofrido uma 
grande reduçâo 
nos ùltimos sécu- 
los, actualmente 
tem como princi- 
pals causas da sua 
vulnerabilidade, a 
pressâo e 
degradaçâo exerci- 

da sobre o litoral, que leva à perda do 
seu habitat natural. A captura de 
adultos e juvenis para obtençâo de 
isco, alimentaçâo ou puro vandalis- 
mo, os atropelamentos devido a en- 
cadeamentos por luzes, e o facto 
destas aves chocarem apenas um ovo 
e se reproduzirem sô um vez por ano. 
Todos nos podemos e devemos proté- 
ger esta ave! 
Se encontrar cagarros nas estradas 
coloque-os numa caixa, liberte-os 
junto ao mar durante o dia ou à noite 
numa zona escura. Nâo capture adul- 
tos ou juvenis, nâo destrua os seus 
ninhos e comunique às autoridades as 
prâticas ilegais. 
E nesta altura do ano que encon- 
tramos muitos cagarros nas estradas. 
Nâo sâo mais que individuos juvenis 
perdidos na sua rota e uma forma de 
o evitar, sera, à semelhança do suce- 
dido na ilha do Corvo em anos ante- 
riores, a reduçâo da intensidade da 
iluminaçâo pùblica junto ao mar. 
Deste modo todos contribuiriamos 
para a preservaçâo desta maravilhosa 
ave. 
Dê a conhecer aos outros o que apren- 
deu sobre este simpâtico visitante das 
nossas ilhas, que jâ por câ andava 
antes da chegada do Homem. 

Mario Laranjo 

on 

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

èl\'ÏPUI ÜMA DDu 
A®I)M1I[C®QW[CWM)S3 

Entre a compra 
e 0 pagamento, 

tempo para desfrutar 
0 seu carro 

Como semprCfJosé da Costa oferece-lhe juros e 
preços sem competiçào no mercado em todos os 

produtos da GM. 
Nâo pague juros durante 4 anos na maioria 
dos modelos novos e nâo faça pagamentos até 
Setembro na compra de qualquer carro usado 

832 Bay Street, em Toronto 
(a norte da College St.) 
Telefone; 416-964-3211 
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Carabram 2002 
excelente convi'vio entre residentes 
de Brampten 

Continuaçâo da pagina Tl 

de todas as formas e feitios! 
A escultural Mikâ, vencedora do Festival da Cançâo CIRV^'2001/02, e lo. 
Prémio de Interpretaçâo em igualdade corn Sarah Pacheco, encheu o 
pavilhâo de ritmo e alegria. Chegou para ficar! 
O som impecâvel do Pavilhâo Português esteve a cargo de Sound's Good 
Productions. A cozinha foi gerida pelo competente pessoal de Europa 
Catering. Os membros do Juri... até repetiam sem dar muito nas vistas. 
"Fome" envergonhada! 
A Mayor Susan Fennell tern razâo em exaltar a comunidade portuguesa 
de Brampton. Os "portugas" (nao "tugas", por favor!) sabem, onde quer 
que se encontrem, dar o melhor de si em familia, na comunidade e no tra- 
balho. Somos gente de hem. As excepçôes, que as hâ, so confirmam a 
regra! 
As mais de 6 mil pessoas que entraram no Pavilhâo Português, gostaram. 
A começar nas boas vindas dadas pela jovem, e jâ formada Carmen 
Pacheco, vestida a rigor com as roupas de estudante universitaria de 
Coimbra e a terminar à volta dos comes-e-bebes, passando pela escuta das 
cantigas, o aplauso ao folclore da nossa terra, a olhadela as exposiçôes 
présentes. 
De salientar também as surpresas que por vezes acontecem. 
Na abertura, fora da programaçào mas bem vindo, a actuaçào de 
Humberto Silva, com o fado à sua maneira e, no Domingo, no encerra- 

mento, a actuacçào extra de John Coelho, imitador 
de EKds Presley, que galvanizou toda a gente com a 
sua presença. 
Manuel Alexandre e sens pares, tal como os muitos 
voluntârios, souberam receber, apresentar e dar o 
sinal mais as espectativas de todos. Estâo de 
parabéns! 

JMC 

Combata o cancro 
Deixe de sofrer e viva mais anos 

PARA MAIS INFORMAçôES 

SAFE-T-ZONE INVESTMENT LTD 

TEL.: 416-738-6352 

PAGER 416-719-4767 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 18 Julho, 2002 

 15 
COMUNIDADE 

Alegrias e decepçôes 
à volta do Parque Camôes 
Foi corn muita satisfaçâo que todos saudâmos a compra do "Parque Camôes-Camôes Portuguese 
Youth Camp", para benefîcio da comunidade portuguesa, particular mente, dos mais jovens, os 

responsâveis de amanhâ. 

A mistura, uma grande decepçâo, 
porque por "isto e mais aquilo", 
ziguezagues e tentativas falhadas, o 
"Camôes Youth Camp" nâo chegou 
ainda à meta desejada por dirigentes 
e Comunidade. 
Estamos em tempo de Verâo, altura 
para grande movimento no Parque 
Camôes? Sim, deveria ser assim, mas 
nâo é possivel por agora. Procurâmos 
saber as razôes junto dos respon- 
sâveis, os directores em actividade. 
Manuel Carvalho-Presidente; Daniel 
Ribeiro-Tesoureiro; Monica Marques- 
Secretâria e Jorge Seixas-Director. 
Pelos sens afazeres nâo nos foi possi- 
vel reunir todos mas, o présidente 
Manuel Carvalho, disponibilizou-se 
para o diâlogo. 
-Quem nâo deve nâo temel-Começou 
por nos dizer Manuel Carvalho, sem 
demonstrar quaisquer reticências.- 
Estâ tudo às claras. Antes a 
Comunidade, perguntava; onde estâ o 
nosso dinheiro? O dinheiro que se en- 
contrava em segurança foi levantado 
do banco quando, finalmente, encon- 
trâmos o parque que considérâmes 
ideal. Fez-se a compra e, agora, per- 
guntam: quando terminam o parque? 
Presos por ter câo, presos por nâo tê- 
lo! 
Pois o parque estarâ pronto quando 
houver dinheiro para iniciar o projec- 
to que jâ estâ devidamente estudado e 
aceite. 
Continuâmes a precisar que a 
Comunidade continue a ajudar, par- 
ticularmente, os nossos comerciantes 
e organizaçôes. 
-Em que situaçâo se encontra o 
Parque Camôes? Porque razâo, este 
Verâo, nâo hâ piqueniques dos nossos 
clubes e associaçôes? 
-E muito simples. Os responsâveis da 
"Mlilmor Township"- Divisâo 
Administrativa da Zona, deu-nos 2 
anos para começarmos as infraestru- 
turas do parque. Entre o espaço que 
medeia os 2 anos, deram-nos auto- 
rizaçâo para que pudéssemos realizar 
piqueniques e festas diversas. 
Portante, uma autorizaçâo tem- 
porâria. E, naturalmente, corn prazos 
pré-estabelecidos para os pedidos. Em 
Dezembro passade, a Municipalidade 
pediu que metessemos os pedidos dos 
piqueniques até determinada data. 
Demos conhecimento aos clubes e as- 
sociaçôes, tal como no ano anterior, 
mas até à data limite ninguém fez o 
pedido. Apenas, e fora do tempo 
dado, procurou inscrever-se a 
Associaçào Cultural do Minho, mas 
jâ nada consegui, por estar fora do 
prazo. Esta é a razâo de nâo termes 
piqueniques no parque este Verâo. 
-Tudo mais complicado por causa 
disso? 

-Bom, para dar uma ideia da 
situaçâo, basta dizer que, sô 
para cortar a relva do par- 
que, sâo necessârias boas 
vontades e voluntârios e, 
pelo menos, 2 mil dôlares de 
gastos. Enfim, vivemos corn 
muitos sacriflcios mas ho- 
nestamente. Temos 6 in- 
quilinos, residentes 
nentes, que nos dâo 
dôlares/mês, que nos aju- 
dam a pagar as contas e, a 
visita aos fins-de-semana de 
muitos portugueses que 
gostam do parque e ali 
fazem os seus piqueniques 
familiares, sem nada pa- 
garem, claro. Sô vê-los no 
parque dâo-nos alegria 
confiança em melhores dias. 
Jâ agora, acrescento que, em 
pequenos arranjos, jâ gastâ- 
mos no parque mais de 
$50.000. dôlares. Muito 
pouco para o muito que é preciso 
fazer! 
-Que é preciso para que o Parque 
Camôes seja a realidade sonhada? 
-Em primeiro lugar, muitos mais vo- 
luntârios. Em segundo lugar, a 
Comunidade assumir que o parque 
lhe pertence e tem de ser pago. 
Depois, em terceiro lugar, falarmos 
menos e trabalhar mais. Jâ que o pro- 
jecto estâ pronto e tem "pernas para 
andar", vamos dar as màos e acabâ-lo! 
Os voluntârios desde a primeira hora 
jâ estâo cansados. E preciso dinheiro 
e sangue novoî-Rematou Manuel 
Carvalho, levemente agastado. 
-Como se processou o uso dos di- 
nheiros conseguidos? 
-Como sabem, o agora chamado 
Parque Camôes, ou Camôes 
Portuguese Community Youth Park, 
foi adquirido por $385.000. dôlares. 
Entrâmes com $150.000. dôlares, do 
dinheiro que estava no banco. 
Ficâmos, por 2 anos, com uma hipoté- 
ca de $235.000. dôlares. Ao fim de 
dois anos, conseguimos abater 
$50.000. dôlares, ficando a hipotéca 
em $182.000. dôlares. Agora, no fim 
do ano que se aproxima temos que 
abater mais um "X" para aliviar a 
carga que temos. Era bom pagarmos 
tudo mas, nas circunstâncias actuais, 
SÔ se aparecer um Messias. Estou con- 
victo que, se a Comunidade, os 
Orgâos de Informaçâo e as 
Organizaçôes quisessem, era possivel. 
-Sentes-te frustrado? 
-Sim, sem düvida... -Disse Manuel 
Carvalho, medindo as palavras.-Antes 
do dia 17 de Dezembro de 2001, andei 
pessoalmente junto dos comerciantes 
portugueses a angariar fundos para 
abater a hipotéca, como toda a gente 

sabe. 
Na Conferência de Imprensa que 
demos na sede do F.C. do Porto de 
Toronto, e onde pagâmos os $50.000. 
dôlares ao dono da hipotéca, sô apare- 
ceram très ôrgâos de informaçâo. 
Fiquei decepcionado. 
O "Sol Português" e o grupo "CIRV- 
fm/FPtv e Milénio", publicaram o 
acontecimento e propagandearam o 
Parque Camôes. O terceiro ôrgâo de 
informaçâo (?) nada escreveu. Isto 
custa muito a quem tanto trabalha! - 
Depois, mais calmo, acrescentou.- Eu 
pensava que o dia 17 de Dezembro de 
2001, era como que um présente de 
Natal do comércio português para a 
Comunidade e para o Parque Camôes 
mas, para alguns jornalistas, nem 
mereceu uma linha ou a sua presença! 
Fiquei frustrado e dou razâo ao meu 
filho quando diz: -Its not Worth, Dad! 
Em suma, temos o parque e o projec- 
to, mas nâo temos dinheiro! 
-Entâo, e agora? 
-Bom, com novos voluntârios, vou dar 
continuidade â angariaçào de fundos. 
Eu e o Daniel Ribeiro assinâmos a 
responsabilidade da. hipotéca, temos 
que andar para a frente. Posso ser acu- 
sado de nâo ter arcaboiço para 
Présidente do Parque Camôes mas, 
até hoje, nâo voltei a cara -como al- 
guns fizeram!- ao trabalho e aos sacri- 
ficios para que o Parque Camôes seja 
nosso, da Comunidade. Nâo meu, 
como alguns querem fazer crer, mas 
da Comunidade! 
-Que pianos tens? 
-Como jâ disse, continuar a angariar 
fundos no comércio português. Vou 
fazer, como prometi, um Livro 
Comemorativo do Projecto do Parque 
Camôes e, uma venda de rifas para 

angariaçào de fundos, corn um lo. 
prémio extraordinârio; um colar 
avaliado em mais de $110.000. 
dôlares, oferta da Hambar Insurance, 
de Fernando Rio. E outros valiosos 
prémios. Queremos fazer o sorteio 
por altura das comemoraçôes oficiais 
dos 50 anos da Comunidade 
Portuguesa no Canadâ. 
-Hâ algum risco de perdermos o 
Parque Camôes? 
-Nâo, nâo acredito nisso.-Disse convic- 
to. Manuel Carvalho.- O parque até 
pode ficar ao abandono, um montâo 
sem cuidados, sem condiçôes, mas a 
hipotéca vai ser paga, haja o que hou- 
ver! 
-Houve, recentemente, eleiçôes. Que 
aconteceu? 
-Aconteceu mais um choque para 
mim! No passado dia 3 de Março, na 
St. Luke School, em Toronto, infeliz- 
mente, apareceram umas dez pessoas. 
Fez-se a apresentaçâo das contas... 
Sem gente suficiente nâo foi possivel 
realizar a eleiçào e tivemos que con- 
tinuar à frente do barco... 
-Para quando novas eleiçôes? 
-Lâ para finais de Setembro, depois 
do periodo das férias. 
-A Organizaçâo Parque Camôes tem 
dividas em atrazo? 
-Sim, algumas. É meu dever e do 
Tesoureiro controlar a situaçâo finan- 
ceira. A prioridade dos pagamentos 
vai para a hipotéca. Depois, o que 
sobra -quando sobra!-, é para pagar o 
resto. O que é lamentâvel, é que certas 
pessoas que se dizem voluntârias 
acabem por enviar facturas! Refiro- 
me, por exemplo, a um voluntârio 
que trabalhou e por quem tinha 

Continua na pàgina 19 
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Now, with Rogers Digital Cable, 
you can get the channels you want through the 

cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERSl. 

EM TERMOS DE 
PROGRAMAÇÂO 

O TOP DOS TOPS 
rSTfi tn fPTV-SK" 

alk shows 

A trip home now departing 
from your living room. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

E SE TORNOU 

esporto 
oticxarios 

omedia 

Contacte 
iOCERSCAB 

epeçaa | 
Caixa DigitaC 
Mande activar 
0 novo Canal 

Festival Portuguds 
TV-SIC. 

1-888-764-3711 
O ROGERS 

Digital Cable 

Écompanhe 
• FPTV-SIC. 

y 24horas por dia. 
|para mais detalhes 
fligue para CIRV-fm: 

êeLiiaa a 
umavoz He Africa, 

aosdomingos, 

Os USDS e costumes portuoueses em doc- pnduçsodeFPn 
umentârio 

Herois do Mar Jttençâo, 
Nph^AKromciese 

Paraquias; 
Entrem em contacto com a FPtv, 

namnstiieiia iPW-Sie, c„TiSSi«. 
aqinrta-felraRalasinoi. twmmmiua 

casa! 

“AFRICAHDO”, 
II aprcscntaçâo dc 

Angela Daia 
dias as vossas actividades. 

Enviem as informaçôes via 

Fax:416537-0144 
Para informaçâo deüalhacia da programaçâo diâria, conauitie o aeu 

Tv Guide. CAo aeu diapor no Terminal Digitïal - uae o comando] 

A historia de duas jovens advogadas 
em defesa da Lei que representam. 

HIS HUHJ3 rF'p'CV©!3lJr"VT-rfi 

fi^^" 'P 

^Isbev't Proud Sponsor of international Soccer 
Patrocinador Orgulhoso do Futebol Internaclonal 
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ARTES E ARTISTAS 

"lardim de Sonhos." nova gr 
A loirissima Rebeca oferece-nos uma viagem ao seu mundo mais intimo, o "Jardim de 
Sonhos" dos seus sonhos. 
Corn a sua voz romântica e corn interpretaçôes seguras, Rebeca transporta-nos aos con- 
fins do seu eu, obrigando-nos a compartilhar o seu mundo, a caminhar no seu jardim de 
sonhos. 
Rebeca, mais uma vez, reuniu um punhado de cançôes de Ricardo. 
Sô uma das cantigas, "Perdida e Louca", é da autoria da jovem Nikita. Em outras très 
cantigas, Ricardo tem a parceria de Tony Carreira ("Nâo voltes mais" e "Ainda acredito 
no amor") e de Cristina Landum ("Amo e odeio, quero e nâo quero"). 
"O amor nâo escolhe (nem sabe)" dâ titulo ao album, um tema que retrata os paradoxos 
do amor, as incertezas que balançam entre a desconfiança e o acreditar. 
Mais ritmada surge-nos Rebeca corn a cançâo "Mal entendido", um tema que pôe a nu 
as mil-e-umas peripécias que acontecem quando hâ uma falta de entendimento e o amor 
anda a rondar. 
Dê um passeio no "Jardim de Sonhos" de Rebeca. Vai gostar... 

O mùsico, compositor e intérprete TOY, sem grandes ondas, continua a 
marcar a sua presença no mundo da mùsica, corn passo seguro, emotivo e 
critico. Desta vez, numa ediçâo da Espacial, TOY dâ-nos 12 temas da sua au- 
toria, gravado corn o apoio dos excelentes mùsicos Zé Martins, Jorge 
Simôes, Alberto Sousa, Pal Suha, Jozsef Mezo, Alexandra Imre, Kornélia 
Kéri, Tarot, Valter Rolo e o prôprio Toy na guitarra acüstica. Os coros es- 
tiveram a cargo de Leonor Ferrâo, Manuela Bravo, Ana Rita e Isabel 
Campelo. 
A produçâo e os arranjos foram também de TOY e, "sampler's" e mixagem, 
Américo Machado. 
"Guardei-te em mim", "Eternamente teu" e "Es tâo sensual", formam um 
conjunto de cantigas onde TOY demonstra toda a sua versatilidade e ca- 
pacidade de interpretaçâo. 
Um album que se regista corn satisfaçâo. TOY mantém-se no bom caminho. 

Disco D'Oun da Espadai *2002 
O melhor que a editora Espacial gravou e lançou durante o ano que pas- 
sou esta inserido neste Disco D'0uro'2002. 
Quim Barreiros, Agata, Tony Carreira, Ruth Marlene, Graciano Saga, 
Romana, Fernando Correia Marques, Rebeca, José Malhoa, Ana Malhoa, 
José Alberto Reis, Toy, Suzana, Fernando Santana, Broa de Mel, 
Vinidus, Nikita, José Reza, Ricardo & Henrique e Manuela, sâo as vozes 
que dâo brilho a este album, vozes bem conhecidas e queridas na dias- 
pora portuguesa. 
Cançôes jâ trauteadas e que agora podem ter num sô album. 
Sâo 20 vozes e as respectivas 20 cançôes de sucesso. 
Um album para ouvir e divertir neste Verâo. Leve-o para casa e para os 
seus passeios longos. É um bom e ùtil passatempo. 
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flZULtJO tN PORTUCRL 

Sccidos XV - XVI 

A tradiçâo islâmica 
As pEimeiras utilizaçôes conhecidas do azulejo etn Portugal como revestimento monumental das paredes foram rea- 
lizadas com azulejos hispano-raouriscos, importados de Sevilha cerca de 1503. 
A presença arabe na Peninsula Ibérica fez-se sentir pela permanência de uraa prâtica da Cerâmica, sendo Sevilha o 
grande centro produtor de azulejos ainda nas técnicas arcaicas de corda-seca e aresta, até meados do século XVI. 
A evoluçâo dos motivos passou das laçarias e encadeados geométricos mouriscos para temas végétais e animalistas eu- 
ropeus, entre o gâtico e o puro gosto Renascença- 
Contudo pennanece em Portugal, mais do que os motivos em si^ um gosto mourisco pelo excesso em revestimentos 
décoratives tütais dos espaços, espécie de horror ao vazio. 

Convento 
da Conceiçào, 
Sala do Capitula, Beja, 
primeiro quartel do século XVI. 
foto: Paulo Cintra e Laura Castro Caldas 

Esfera armilar, 
Palàcio Nacional de Sintra, 
c. 1500. 
foto: Nicolas Lemonnier 

Frontal de altar, 
Palàcio Nacional de Sintra, 
c. 1500. 
foto: Nicolas Lemonnier 

Sé de Coimbra, 
inicio do século XVI. 

foto: Paulo Cintra e Laura Castro Caldas 

F6St3 do PSD/MOdeiFO no Châo da lagoa 
A actualidade politica sera tema cen- 
tral na Pesta do Châo da Lagoa, que 
este ano nâo conta corn a presença de 
dirigeâtes nacionais 
A Pesta do PSD, no Châo da Lagoa, 
nâo conta, este ano, corn a partici- 
paçâo dos dirigeâtes nacionais do 
partido. 
Os discursos centrar-se-âo na actuali- 
dade politica regional e nacional e 
terâo como protagonistas Jaime 
Ramos, Jaime Filipe Ramos, Miguel 
Albuquerque e Alberto Joâo Jardim. 

Mesmo assim, sâo esperadas surpre- 
sas, no proximo dia 28 de Julho. 

Se, no que diz respeito à animaçâo do 
recinto, o PSD optou por manter no 
segredo "dos deuses" alguns por- 
menores, o mesmo nâo acontece em 
relaçâo aos dois estreantes na grande 
lesta social-democrata. De férias na 
Regiâo, o ministro das Finanças do 
governo venezuelano, um descen- 
dente de madeirenses, e o governador 
da ilha Margarita premeiam com a 

sua presença os "émigrantes" que se 
deslocarem ao Châo da Lagoa. 

A viragem nas cores politicas do 
Governo Central, a grande vitôria do 
PSD nas autârquicas e a «necessidade 
de impor e as restriçôes face à ma 
politica do PS» serâo, nas palavras de 
Jaime Ramos, os grandes vectores dos 
discursos social-democratas, na festa 
que Jardim definiu, numa carta di- 
rigida aos militantes, como uma 
prova de que a luta pela afirmaçâo da 

identidade madeirense vai continuar. 
O PSD pretende também deixar bem 
claro, segundo o politico, o facto de a 
Madeira nâo vir a sofrer consequên- 
cias no seu desenvolvimento socioe- 
conômico. 

Sâo esperadas trinta mil pessoas no 
Châo da Lagoa 
A animaçâo musical estarâ a cargo de 
diverses grupos madeirenses, da 
brasileira Daniela Mercury e do 
grupo musical Non Stop. 

Orçamento: receita ameaça défice pùblico 
As despesas orçamentais sobem atre- 
ladas a um foguete e as receitas, im- 
postos, estâo no châo. Como resulta- 
do, o défice, do subsector Estado, au- 
mentou 35,9% até Junho em compara- 
çâo corn os primeiros seis meses do 
ano passado. A captaçào de impostos 
às familias e empresas cresceu 4,1%, 
mas as despesas do Estado, minadas 
por um crescimento dos salârios, subi- 
ram 8,8%. 

Existem sinais preocupantes do lado 
da receita; o crescimento do IRC (im- 
postes sobre os lucros das empresas) 
estagnou. O 1RS (imposto sobre o 
rendimento das familias) corre sério 
risco de se situar abaixo da captaçào 
efectuada no ano passado, jâ no final 
deste mes, quando os reembolsos se 
aproximarem dos mil milhôes de 

euros, 200 milhôes de contos. 
Acresce que a estagnaçâo da cumo- 
mia, ou o aumento do desemprego, 
poderâ levar o Governo a (oirigir a 
previsâo de receita. Contas Icilas, os 
impostos directes estâo a c:rest:er 
abaixo da inflaçâo. A receita cm im 
postos indirectes subiu 7,4%, gi.iças a 
um aumento de 25,2% na receil.i d(‘ 
ISP (imposto sobre os produtos; 
petroliferos). O IVA cresce na casa 
dos 5,0%, mas o crescimento esta em 
desaceleraçâo. 

O "gato" nas contas estatals esté na 
despesa. O défice na exet uçâo otça- 
mental, até Junho deste ano thegou 
aos 3.5,6% em comparaçâo coin os 
primeiros seis meses de 2001. Islo se 
se incorporar, como afirma a nota di- 
vulgada pelas Finanças, as despesas 

relativas a anos anteriores, jâ levadas 
ao Orçamento Rectificative. 
Dentro da conta "despesa-corrente" 
do subsector Estado ainda existe 
crescimento de gastos na casa dos 
dois digitos. E o que sucede corn os 
salârios da Funçâo Pûblica e as trans- 
ferêneias para administraçôes pübli- 
cas. Estas duas rubricas esvaziaram os 
cofres do Estado. A factura corn os or- 
denados aumentou 10,3% nos 
primeiros seis meses. As adminis- 
traçôes püblicas, como o serviço 
Nacional de Saûde ou as autarquias, 
necessUaram de um aumento de 
11,7% nas transferêneias. Ainda o que 
"safa" a despesa corrente é o ligeiro 
peso da factura coin os juros que o 
Estado paga para remunerar os titu- 
los da divida püblica. O crescimento 
nâo chegou a 1,0%. 
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Alegrias e decepçôes à volta do Parque Camôes ^ 
muita consideraçâo -o prôprio Parque 
Camôes, o reconheceu!-, sabendo da 
situaçâo financeira do Parque 
Camôes e da forma como se vâo pa- 
gando as contas, tenha publicamente 
dito que devîamos-lhe dinheiro hâ 2 
anos! 
Isto nâo corresponde à verdade, 
porque havia o aluguer de uma 
mâquina que deveria ser gratis e, de- 
pois, enviou a factura. Esse mesmo 
voluntârio, em 2001, andou corn o seu 
camiâo a levar cascalho miùdo para o 
Parque, tendo dito que o fazia pelo 
pagamento apenas do gasôleo e, de- 
pois, enviou a conta do serviço do 
camiâo a $65. dôlares à hora! Este 
mesmo voluntârio, disse-me: o que 
faço nâo é por ti, nem é pela 
Comunidade, faço-o por amor à 
minha bandeira! 
Nunca mais esqueci estas palavras!- 
Salientou Manuel Carvalho, com 
uma certa emoçâo, quase corn as lâ- 
grimas nos olhos.-Depois de tanto tra- 
balharmos juntos no Parque, é duro 
ouvi-lo dizer, agora, que eu sou um in- 
competente. Mesmo assim, esse vo- 
luntârio vai ser pago, pelo Parque 
Camôes ou por mim! 
-Falou-se, por vezes, que a vizinhança 
do Parque Camôes nâo queria o par- 
que por causa de ruidos e de um pro- 
gresse que nâo precisam. Ainda é 
assim? 
-Nâo, nâo temos problemas corn a vi- 
zinhança. -Garantiu Manuel 
Carvalho.- Os responsâveis ca- 

marârios, a Policia local e o 
Grupo Protector do Meio 
Ambiente, estâo connosco. 
Um ou outre do contra, 
nem conta. 
-Que mensagem podes 
mandar a quem nos lê? 
-Olha, o Parque Camôes é 
Undo, tem condiçôes ex- 
traordinârias para servir a 
Comunidade, é uma pena 
que fique a meio eâminho. 
Sô quero 20 bons volun- 
târios, para se juntarem a 
nés, gerar novas ideias, 
para conseguirmos chegar 
â meta que sonhâmos. Era 
maravilhoso podermos fes- 
tejar os 50 anos no Canada 
corn o Parque Camôes com- 
pletamente nosso! 
O meu telefone pessoal, 
fica ao dispor: 416 918-4923. 
-Tens algum agradecimento especial a 
fazer? 
-Sim, sim, e agradeço o espaço para 
tal. Um obrigado muito sincere a 
todos os voluntaries que fizeram das 
"tripas coraçâo" para ajudar, aos co- 
merciantes que acreditaram em mim 
e no projecto, â Aliança dos Clubes e 
Associaçôes Portugueses, aos Orgâos 
de Comunicaçâo Social que nunca 
nos viraram as costas e aos meus 
colegas em actividade! 
-Em que situaçôes os clubes e associ- 
açôes ajudaram? 
-Bern, em conjunto, a ACAPO jâ 

disponibilizou algumas verbas. No 
caso das associaçôes, um bom exem- 
ple, é a Academia do Bacalhau de 
Toronto. Um dia chamaram-me para 
um dos seus jantares. Deram-me a 
palavra para explicar o projecto do 
Parque Camôes. No final do jantar, 
entregaram-me $2.000. dôlares. 
Se todos procedessem assim, os 
$182.000. dôlares em divida, eram 
pages num âpice e sem sacrificios. 

Manuel Carvalho, ainda se manteve 
connosco mais um pouco, falando dos 
seus sonhos, dos muitos "ponta-pés" 
que tem levado e da vontade férrea de 

nâo se deixar abater. Se houver quem 
prossiga o seu trabalho, sera bem 
vindo. Nâo estâ agarrado ao lugar. 
Mais ainda: quem vier pode contar 
corn os seus serviços voluntaries! 
Nas prôximas eleiçôes, a presidência 
estâ vaga. 

Os disponiveis e voluntârios podem 
ocupar o lugar ou contribuirem, corn 
o seu tempo e trabalho noutras 
posiçôes, para a realidade de um 
sonho que se arrasta hâ anos. Mâos à 
obra, amigos! 

JMC 

FESTIVAL 

Panasonic RK-D13 
*160.““* 

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

PoRTUGuÊs CANAL 

Panasonic nx-rs430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

*125.““* 

General Electric 
“OS."* 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

416.537.1088 
*Plus GST & PST 

0@@g]o 
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 
MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3()35 
Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Eiquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 
BRAMPTON: Concord Furniture - 280 
Rutherford Rd. Tel: (905) 455-8818 
HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 
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 CAMBRIDGE: 
Beiros Supermarket 50 Ainslie St. S. 519-621-6950 
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CàRNCIRO - 21/03 A 20/04 

Ao longo desta fase mostrarâ grande interesse por todas as 
questôes relacionadas com a familia que é para si um factor 
de equilibrio. Sentira necessidade de conforto, calor, de um 
ambiente intimista que lhe permita recuperar energias. 

TOLRO - 21/04 A 20/05 

Mercürio na casa III) Este trânsito aconselha-o mais à re- 
flexào do que propriamente a tomar decisôes definitivas. Se 
tiver que fazer um contrato ou um negôcio, procure docu- 
mentar-se devidamente de modo a preparar a defesa dos 
seus pontos de vista. 

OCMCOS - 21/OS A 20/06   
T> 

Uma boa oportunidade em termos profissionais poderà sur- 
gir nesta altura, acompanhada por uma melhoria financeira. 
Contudo, tenha consciência que essa situaçào lhe vai exigir 
maiores responsabilidades e possivelmente suscitar algumas 
invejas. 

CARANGLEJO - 21/06 A 21/07 

Nesta semana a sua ambiçâo e impulsividade estâo orien- 
tadas para a sua segurança financeira. Você esta disposto a 
agir e a trabalhar o mâximo que poder para defender e in- 
crementar os seus ganhos. Os bens assim obtidos irào for- 
talecer-Ihe o ego. Cuidado corn gastos excessivos. 

LEàO 

VIROCM - 23/08 A^2/0^ 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Este sera um momenta bastante positivo do ponto de vista profis- 
sional, em que podem surgir novas ideias e maior capacidade 
prâtica e lôgica de as concretizar. No entanto, ira sentir necessi- 
dade de ir arquitectando, secretamente, um piano nesta area de 
vida 

ESCORPIÂO - 23/10 A 21/11 

SAGITÀRIO - 22/11 A 21/12 

22/07 A 22/0» 

E uma boa altura para prestar atençào ao seu corpo. Sente- 
se portador de uma grande energia fisica mas poderâ sentir 
que tem momentos de grande energia alternados corn ou- 
tros de grande fadiga. Aproveite para canalizar essa energia 
para a area profissional. 

Corn Vénus a transitar na sua casa I vai estar numa fase 
boa no que diz respeito à sua relaçào corn os outros. Vai ten- 
tar evitar a rotina e rodear-se dos seus amigos sempre que 
puder. Momento propicio para uma viagem para ajudar a 
distrair-se. 

Nesta fase procurarâ alargai' os seus horizontes e fugir da rotina. A 
leitura e o estudo sào uma boa opçào. Se optar por fazer uma vi- 
agem escolha um destino que dê largas ao seu desejo de aventura 
Bom periodo para desenvolver contactas corn amigos, uma vez 
que a comunicaçâo esta facilitada nesta fase.  

Nesta fase poderâ sentir algumas dificuldades financeiras e 
até mesino vir a ter necessidade de recorrer ao crédita 
bancârio para resolver uma situaçào pouco clara. Tenha 
cautela e évité responsabilizar-se unilateralmente. No amor, 
tendência para adoptar comportamentos possessivos. 

CAPRICÔRNIO - 22/12 A 20/01 M J V 
A passagem de Mercürio pela Casa VII bénéficia o diâlogo e 
a discussâo intelectual, dado que lhe traz realismo, segurança 
e capacidade de argumentaçâo. E uma boa altura para ex- 
primir os seus afectos, comunicar as suas ideias e os seus pro- 
jectos, o que lhe pode trazer beneficios em termos financeiros. 

ÀQLÀRIO - 21/01 A19/02 

Se necessitava de pedir um empréstimo ao banco esta é a al- 
tura ideal para o fazer. Poderâ também ter a colaboraçâo i- 
nesperada de um sôcio ou do prôprio cônjuge. Deverâ ter 
cuidado para nâo se envolver num negôcio corn pessoas de 
mâ indole. 

PCiXES - 20/02*^20/03 

\" ^ 

Durante esta fase tenderâ a afirma-se através das suas 
acçôes, identificando-se coin o trabalho executado. Neste 
periodo deverâ escusar-se a trabalhar em grupo, pois dificil- 
mente suportarâ que outros fiquem corn os créditos que lhe 
pertencem. 

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

I 
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Forças espanholas 
desalojam marroquinos 
de Perejil 
As forças armadas espanholas de- 
socuparam o ilhéu de Perejil, sem que 
tenha havido feridos ou baixas, infor- 
maram fontes da vice-presidência do 
governo, citadas pela râdio nacional 
espanhola. 
A desocupaçâo ocorreu às 6hl7 locals 
(5hl7 de Lisboa) com a intervençào 
de forças especiais da marinha espa- 
nhola. 
O governo espanhol «viu-se obrigado 
a ordenar o desalojamento do desta- 
camento marroquino instalado na 
ilha de Perejil, sem que se tenham reg- 
istado feridos ou baixas», precisaram 
fontes da vice-presidência do governo. 
O primeiro-ministro espanhol, José 
Maria Aznar, manteve sempre infor- 
mado o rei Juan Carlos sobre as oper- 
açôes em curso, acrescenta o comuni- 
cado, segundo o quai o Conselho de 
segurança das Naçôes Unidas foi, 
também, mantido ao corrente dos 

factos. 

Os fuzileiros marroquinos nâo ofere- 
ceram resistência. Pelo menos um 
grupo jâ foi entregue à guarda civil es- 
panhola, sendo tratado como interve- 
niente numa «desordem» ou delito 
idêntico e nâo como participante 
numa acçâo militar (ocupaçâo do 
ilhéu). 
A acçâo espanhola surge, assim, horas 
depuis de Madrid ter chamado para 
consultas o embaixador de Espanha 
em Marrocos, Fernando Arias 
Salgado, que saiu, na noite passada 
de Rabat, por estrada, corn destino a 
Ceuta, cidade autônoma espanhola 
no norte de Africa. 
Um dos antecedentes desta acçâo foi a 
existência de documentaçâo francesa 
jurdico-histôrica do século passado, 
que atribui a soberania do ilhéu a 
Espanha. 

Comunistas: mais de mil 
contra expulsées 
Mais de um milhar de militantes e 
simpatizantes comunistas insurgem- 
se contra os processus disciplinares 
que visam Carlos Brito, Carlos Luis 
Figueira e Edgar Correia. Um abaixo- 
assinado de solidariedade aos très ex- 
dirigentes ameaçados de expulsâo do 
PCP foi ontem entregue na sede cen- 
tral do partido. Entre os signatârios, 
figuram dois membros do Comité 
Central, além de dirigentes daJCP e 
da CGTP. 
Os subscritores deste documente - 
cujo numéro excede largamente os 
que dirigiram petiçôes ao Comité 
Central, em Janeiro e Maio, para a 
convocaçâo de um congresso ex- 
traordinârio do PCP - afirmam-se 
"profundamente chocados" corn os 
processus disciplinares instaurados 
âqueles dirigentes histôricos do par- 
tido, consideram "inaceitâveis" quais- 
quer puniçôes por "diferenças de 
opiniâo" e intimam os organismes e- 
xecutivos a cancelar as medidas ad- 
ministrativas em curso. 
Antonio Licinio de Carvalho, mem- 
bre da direcçâo da Pesta do Avante!, e 
José Antunes, coordenador da organi- 
zaçâo regional de Braga do PCP, sâo 
os elementos do Comité Central que 
subscrevem este documente, tal como 

Paula Peres e Susana Brissos, diri- 
gentes nacionais daJCP. 
Os sindicalistas José Carlos Tavares, 
présidente do Sindicato Nacional dos 
Enfermeiros, e Paulo Sucena, se- 
cretârio-geral da Fenprof (ambos 
membros dos ôrgâos executives da 
CGTP), sâo outres signatârios, a par 
de Vitor Sarmento, présidente da 
Confederaçâo das Associaçôes de 
Pais, Viriato Jordâo, présidente do 
Sindicato dos Trabalhadores das 
Telecomunicaçôes, Miguel Vital, prés- 
idente do Sindicato da Funçâo 
Püblica do Norte, Mario Jorge, prési- 
dente do Sindicato dos Médicos da 
Zona Sul, e Cilio Correia, présidente 
da Federaçâo Nacional dos Médicos. 
O historiador Antonio Borges 
Coelho, o arqueôlogo Clâudio Torres, 
o escritor Mario de Carvalho, o eu- 
rodeputado Joaquim Miranda, os ac- 
tores Rui Mendes, Carmen Santos e 
Fernanda Lapa, o jornalista Ribeiro 
Cardoso, o encenador José Peixoto, e 
o présidente da Câmara de Alcâcer 
do Sal, Rogério de Brito, também 
subscrevem o documente, igualmente 
assinado por ex-membros do 
Secretariado, como Henrique de 
Sousa, e da Comissâo Politica do 
PCP, como Jorge Araüjo. 

Palestra sobre 
"Sahaja Yoga" em Toronto 
Sâbado, dia 27 de Julho, âs IbhüO, 
terâ lugar no George Brown College - 
Castloma Campus, Romm 246, 
Building "C", em Toronto, uma 
palestra sobre "SAHAJA YOGA", 
pela especialista Indiana Shri Mataji 

Nirmala Devi. Esta palestra com med- 
itaçâo gratuita sobre "Sahaja Yoga" é 
dedicada âs comunidades portuguesa 
e brasileira. 
Para informaçôes contactem 
Eronaldo de Souza: 905 812-8951. 

Durâo Barroso garante que 
nova loi permite continuar 
reestruturaçâo da RTP 
A promulgaçâo da nova lei da tele- 

visâo vai permitir "continuar o pro- 
cesso de reestruturaçâo da RTP", 
afirmou o primeiro-ministro, â 
margem da cerimônia de posse do 
novo conselho de administraçâo do 
ICEP. 
A promulgaçâo, pelo Présidente da 
Repüblica, da nova lei "vai desblo- 
quear o processo" e, pela parte de 
Durâo Barroso, "o novo conselho de 
administraçâo da televisâo püblica, 
poderia entrar em funçôes jâ hoje". 
Questionado pelos jornalistas à 
saida do Ministério da Economia, 
Durâo Barroso manifestou-se "pre- 
ocupado corn a situaçâo particular- 
mente dificil em que foi deixada a 
RTP". 
O primeiro-ministro considerou 
ainda como "natural" a decisâo de 
Jorge Sampaio, que promulgou a 
nova lei da televisâo, que retira ao 
Conselho de Opiniâo da RTP o reforçando o poder da Alta 
poder de veto sobre a nomeaçâo das Autoridade para a Comunicaçào 
administraçôes da televisâo püblica. Social. 

Luso-Canadiano 
a caminho do 
Francisco Teste, acaba de receber o 
"Nobel Laureate Signature Award for 
Graduate Education in Chemistry", 
um dos prémios mais prestigiados em 
Quimica, um galardâo oferecido a um 
trabalho que esteja ao nivel e possa 
vir a originar um Prémio Nobel. 
Francisco Teste nasceu na Ilha 
Terceira, estudou em Toronto, onde 
obteve o bacharelato e o Mestrado em 
Quimica, e acabou por ir trabalhar 

Prémio Nobel 
para os Estados Unidos, ali obtendo 
um doutoramento na Universidade 
de Stanford. 

Toste criou novos métodos de pro- 
duzir reacçôes quimicas para sinteti- 
zar substâneias muito complexas, 
nomeadamente um inibidor da trans- 
criptase do virus HIV, um passe em 
frente na luta contra o flagelo da 
Sida. 

P3p3 
vai a caminho de fazer cem viagens 
Scrâo dois meses sem des- 
canso. Joâo Pauio II vai per* 
correr cerca de 3ü mil 
quilômetros, de Roma à 
Croâcia, passando pelo 
Canada, México, 
Guatemala e Polonia, Hâ 
dois meses, o Vaticano a- 
dmitiu, pela primeira vez, a 
hipôtese do cancelamento 
das viagens do Papa, por 
razôes de saüde. Mas o chefe 
da Igreja Catôlica partirâ 
para Toronto, no proximo 
dia 23, iniciando assim a sua 
97.® viagem fora de Itâlia, 
em 24 anos de pontificado. 
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Historias da nossa historia 

Luis Filipe lindley Cintra 
I Por Ivo Castro www.instituto-camoes.pt 

Luis Pllipe Lindley Cintra é uma das 
figuras principais da Linguistica por- 
tuguesa. Toda a sua actividade cienti- 
fica foi desenvolvida na Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, 
onde se licenciou e doutorou em 
Filologia Românica (respectivamente 
em 1946 e 1952) e onde exerceu toda 
a sua actividade docente, de assistante 
(1950-1960) a professor ex- 
traordinario (1960-1962) e catedratico 
(de 1962 até à morte). 

Foi director das revistas Boletim de 
Filologia e Revista Lusitana (nova 
série), pertenceu a diversas so- 
ciedades cientificas (Academia 
Espanhola de Historia, Academia de 
Buenas Letras de Barcelona, 
Academia Portuguesa de Historia e 
Academia das Ciências de Lisboa) e 
organizou em Lisboa reunioes cienti- 
ficas de grandes dimensôes: III 
Colôcmio mternacional de Estudos 
Luso-Brasileiros (1957), IX Congresso 
Internacional de Filologia e 
Linguistica Românicas (1959) e 
Congresso sobre a Situaçào Actual da 
Lingua Portuguesa no Mundo (1983). 

Criador do Departamento de 
Linguistica Geral e Românica da 
FLUL e reformador do Centro de 
Estudos Filolbgicos (a partir de 1975 
designado Centro de Linguistica da 
Universidade de Lisboa), teve um 
papel déterminante na orientaçâo das 
carreiras de numerosos investi- 
gadores e docentes, que se afirmaram 
num vasto espaço de disciplinas hu- 
manisticas. Ele prbprio, como investi- 
gador, distinguiu-se principalmente 
nas areas da literatura medieval, da 
linguistica românica, da dialectologia 
e da geografia actual da lingua por- 
tuguesa - vasta gama de interesses que 
ajudam a perceber o percurso de um 
linguista oe formaçâo tradicional que 
nào deixou de estar atento à evoluçâo 
da ciência e da sociedade. 

Começou pelo estudo da literatura, 
numa altura em que ela abarcava 
ainda, em Portugal, o estudo da lin- 

gua, merecedora de atençâo cientifica 
apenas enquanto lingua de escritores 
ou repositôrio de arcaismos e regiona- 
lismos. Dedicou, assim, a tese de li- 
cenciatura à versificaçâo de Antonio 
Nobre e a tese de doutoramento ao 
que se supunha ser a versâo por- 
tuguesa da Crônica Geral de Espanha 
de Afonso X, o Sâbio, e que, como 
demonstrou, era uma crônica origi- 
nariamente portuguesa, atribuida ao 
Conde D. Pedro de Barcelos e ocu- 
pando um lugar importante no 
quadro da historiografia peninsular. 
Em ambas as dissertaçôes. Cintra 
partiu de temas puramente literârios 
para, desviando-se de abordagens eru- 
ditas, estilisticas ou interpretativas, 
como talvez fosse de esperar, se deixar 
atrair pelos fenômenos de natureza 
mais claramente linguistica, dai resul- 
tando um ensaio sobre ritmo, métrica 
e sonoridades, no caso dè Nobre, e 
um manual prâtico de critica textual e 
de linguistica medieval, no caso da 
Crônica Geral. 

Adivinhavam-se assim as direcçôes 
que viria a tomar o seu trabalho fu- 
ture, confirmadas pela terceira tese, A 
linguagem dos Foros de Castelo 
Rodrigo (1959), dedicada a um griroo 
de textes de drreito local do séc. Xul, 
produzidos na regiào leoneso-por- 
tuguesa de Ribacoa e cheios de inte- 
resse para a reconstituiçâo dos movi- 
mentos linguisticos desencadeados 
pela Reconquista numa regiâo do 
pais que ainda hoje réserva sens se- 
gredos. 

E perfilava-se uma das principais ca- 
racteristicas da sua actividade intelec- 
tual e cientifica: dava pouca im- 
portâneia à teoria e preferia-lhe a 
anâlise dos dados, que manejava corn 
absolute dominio da técnica e uma 
perspicâcia inultrapassâvel, nisso 
seguindo o seu grande modelo, 
Ramôn Menéndez Pidal, corn quem 
trabalhara para o doutoramento. Foi 
assim que a sua obra, construida a 
partir da natureza e das necessidades 
dos problemas e passando ao largo 

das metodologias de moda, des- 
prezando-as mesmo um pouco, 
adquiriu uma solidez e uma 
perenidade granitica que se casam 
bem corn documentes medievais e 
corn dialectes de montanha. 

Se Cintra descobriu a linguistica 
histôrica ao estudar a Crônica Geral 
corn Menéndez Pidal, é também ao 
grande filôlogo madrilène que deve o 
segundo choque formador da sua car- 
reira, ao ser integrado nas équipas de 
linguistas que recolheram os materi- 
ais para o Atlas Linguistico da 
Peninsula Ibérica. Para tal, o urbano 
Cintra teve de percorrer extensa- 
mente as provincias de Portugal em 
1953 e 1954 e assim "conheceu o 
povo". De imediato, abriram-se-lhe 
novas janelas de interesse: a dialec- 
tologia e a etnografia, disciplinas que 
desde Leite de VasconceUos andavam 
pouco praticadas em Lisboa. Mas nào 
sô: como ele prôprio confessava, a 
forte experiência numana de aban- 
donar o gabinete e de descobrir como 
vivia o povo despertou nele a cons- 
dêneia dos problemas sociais e politi- 
cos. Dez anos mais tarde, o protago- 
nismo que teve nas lutas estudantis e 
a coragem fisica que demonstrou em 
episôdios que hoie sâo histôricos 
tornaram-no connecido fora da 
Universidade e atribuiram-lhe um 
papel modelar que influenciou, entre 
outras, a geraçào que hoje ocupa o 
poder. 

Enquanto linguista, nào produziu as 
sinteses do seu vasto saber. Mas talvez 
seja possivel depreender, dos seus es- 
critos, dois grandes campos de inves- 
tigaçào pessoal: as origens da Hngua 
portuguesa, campo em que se con- 
centram os seus trabalhos sobre a 
Reconquista e o repovoamento do ter- 
ritôrio peninsular, a histôria dos di- 
alectos galegos e portugueses, a pro- 
duçâo documentai latina e portugue- 
sa dos primeiros séculos nacionais, o 
aparecimento da literatura escrita em 
português e a Uteratura oral, manifes- 
tada mais tarde no romanceiro; o es- 

paço da lingua portuguesa, definido 
historicamente como sendo constitui- 
do por toda a faixa, ocidental da 
Peninsula Ibérica (incluindo, portan- 
te, o galego, cihos dialectes nào hesi- 
tava em considerar como pertencen- 
do ao mesmo sistema que o por- 
tuguês, ainda que apoiasse, para o 
présente, a autonomia da norma lin- 
guistica galega) e pelas ilhas atlânti- 
cas, pelo Brasil e os pai'ses africanos e 
asiâticos onde se fala o português e os 
crioulos de base portuguesa. Ou seja, 
um espaço geogrâfico definido como 
produto da expansào extra-europeia 
da lingua nascida do latim vulgar do 
Noroeste peninsular. 

Esta definiçâo conduzia, natural- 
mente, à valorizaçào dos aspectos 
unitârios: sobre a variedade inevitâvel 
de uma lingua transcontinental. 
Cintra fazia pairar uma unidade fun- 
damental que nào excluia o galego, 
nem os crioulos. E muito menos o 
português do Brasil, como o demon- 
straram, na fase final da vida, a sua 
defesa de uma ortografia comum e a 
colaboraçào corn Celso Cunha para 
escreverem a Nova Gramâtica do 
Português Contemporâneo (1984), 
uma gramâtica escrita para servir de 
normativa, simultaneamente, à Hn- 
gua usada por portugueses, 
brasileiros e africanos. 

Party Pepporoni 
Pizza 

“(^ .sa/x)/' t/a oert/at/etnr 
liizza (jac/az c/'c.sccr titjmi na /toca " 

Durâo Barroso garante que nova lei 
permite continnar reestrnturaçâo da BTP 
A promulgaçâo da nova lei da tele- 
visâo vai permitir "continuar o pro- 
cesso de reestruturaçâo da RTP", afir- 
mou hoje o primeiro-ministro, à 
margem da cerimônia de posse do 
novo conselho de administraçâo do 
ICEP. 
A promulgaçâo, ontem, pelo 
Présidente da Repüblica, da nova lei 
"vai desbloquear o processo" e, pela 
parte de Durâo Barroso, "o novo con- 
selho de administraçâo da televisâo 
püblica, poderia entrar em funçôes jâ 
hoje". 
Questionado pelos jornalistas â saida 

do Ministério da Economia, Durâo 
Barroso manifestou-se "preocupado 
corn a situaçào particularmente dificil 
em que foi deixada a RTP". 

O primeiro-ministro considerou 
ainda como "natural" a decisào de 
Jorge Sampaio, que ontem promul- 
gou a nova lei da televisâo, que retira 
ao Conselho de Opiniào da RTP o 
poder de veto sobre a nomeaçâo das 
administraçôes da televisâo püblica, 
reforçando o poder da Alta 
Autoridade para a Comunicaçào 
Social. 
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SAüDE 

SAUDE EM SUA CASA 

TOMAR OU NÂO TOMAR HORMONASP 
A QUESTÂO, DECISÜO, E EVIOËNCIA 

Muitos dos problemas que 
afectam a mulher estào relaciona- 
dos com O stress do dia a dia: em 
casa corn os trabalhos domésticos, 
cuidar dos filhos, relaçôes maritais, 
gravidez, por vezes a infertilidade; 
nas relaçôes no ambiente do traba- 
Iho; na falta de saüde; na respon- 
sabilidade e luta pela sobrevivência; 
na aspiraçâo à felicidade. Os proble- 
mas da mulher na juventude acon- 
tecem geralmente por falta de co- 
nhecimento, ou de responsabili- 
dade; entre os vinte e cinco e os cin- 
quenta anos é o relacionamento 
marital e sustento da familia; mais 
tarde sâo os problemas da 
menopausa, ou o cansaço fisico e 
emocional da meia idade; final- 
mente, pela terceira idade, é a 
fraqueza crescente e debilidade. 

A menopausa é um periodo 
de mudanças emocionais e corpo- 
rais relacionadas corn o funciona- 
mento dos ovârios. Estes ôrgàos pro- 
duzem hormonas femininas 
necessârias, nào sô para manter o 
aspecto feminino da mulher, mas 
também para manter, em estado 
saudâvel, a vagina e os ôrgàos sexu- 
ais externos. Quando a mulher 
entra na menopausa: o tempo em 
que cessa a ovulaçào, geralmente 
entre os quarenta e oito e os cin- 
quenta e dois anos de idade, embo- 
ra possa ser mais cedo ou mais 
tarde, os ovârios deixam de fabricar 
hormonas. Para além do desconfor- 
to dos afrontamentos: os afoguea- 
mentos sübitos e breves que apare- 
cem por essas idades, a vagina 
começa a ficar mais seca e estreita, 
inflamando corn mais facilidade. 
Corn a menopausa os ossos da mu- 
lher têm tendência para perderem 
câlcio: o minerai que lhes dâ dureza, 
podendo originar a ostéoporose, 
uma doença em que os ossos ficam 
fracos, sujeitos a fracturar corn faci- 
lidade. 

Observaçôes clinicas ao 
longo dos anos têm mostrado que a 
administraçào de hormonas femini- 
nas à mulher, depois da menopausa, 
pode evitar nào sô a diminuiçào de 
afrontamentos, mas também o en- 
fraquecimento dos ossos por 
perderem câlcio; essas hormonas 
podem prévenir ou melhorar a os- 
téoporose, contribuindo para a 
diminuiçào da frequência de fra- 
cturas das vértebras e da anca, tan- 
tas vezes associadas, em pessoas 
idosas, a um alto grau de compli- 
caçôes e mortalidade. Ao mesmo 
tempo as hormonas vào prévenir, e 
podem curar, a vaginite atrôfica evi- 
tando desconfortos locais, incon- 
tinência urinaria em situaçôes de 
stress, ou dores e desconforto nas re- 

laçôes sexuais. 
As hormonas depois da 

menopausas nào dào apenas benefi- 
cios; hoje sabemos que também 
podem ser préjudiciais. Muitos 
médicos pensavam, ainda hâ pouco 
tempo, que as hormonas femininas 
também podiam protéger o coraçào 
e o sistema cardiovascular, baseados 
nas estatisticas a mostrar que, ao 
contrario dos homens, os ataques do 
coraçào em mulheres sào bastantes 
raros antes da menopausa, mas de- 
pois delà passam a ter a mesma fre- 
quência. Porém, um estudo prospe- 
ctivo que começou em 1993 en- 
globando 27000 mulheres na 
América de Norte, tornado publico 
em Julho de 2002, veio mostrar o 
contrario indicando que a substitui- 
çào hormonal corn a combinaçào de 
estrogénio e progesterona pode au- 
mentar o risco de trombose nas 
veias profundas das pernas corn pos- 
sibilidade de causar embolia pul- 
monar, e pode aumentar também os 
ataques de coraçào e acidentes vas- 
culares cerebrals. O mesmo estudo 
indicou também um aumento da in- 
cidência do cancre da marna, mas 
somente depois de quatre anos de 
tratamento corn essas hormonas. 
Por outre lado, este estudo mostrou 
que as mulheres a tomarem hor- 
monas têm uma diminuiçào signi- 
ficativa do cancre do côlon, um dos 
mais frequentes em ambos os sexos, 
e das fracturas da cabeça do fémur, 
na articulaçào da anca, que sào 
causas frequentes de imobilidade na 
cama, apressando muitas vezes a 
morte. Foi pena que nesse estudo 
nào entrasse a questào do impacto 
do tratamento hormonal no confor- 
te urinârio, vaginal e sexual da mu- 
lher. 

O uso de estrogénio sozi- 
nho, sem a administraçào concomi- 
tante de progesterona, pode causar 
doenças no utero, incluindo cancre, 
e deve ser usado unicamente em 
mulheres que foram operadas corn 
histerectomia, e por isso jâ nào têm 
utero. Os responsâveis pelo estudo 
aqui referido nào publicaram dados 
estatistico das vantagens, ou incon- 
venientes, do uso de estrogénio nes- 
tas mulheres, e espera-se que elas 
continuem no estudo até 2005, 
como foi programado. 

No balanço, até agora com- 
provado, das vantagens e incon- 
veniências da substituiçào hormo- 
nal, pense que a mulher que siga um 
programa regular de exames pre- 
ventives que incluam o exame pélvi- 
co periôdico, incluindo o teste 
Papanicolau, e faça regularmente os 
exame às marnas recomendados 
pelo seu médico. pode ter bastante a 

ganhar, se quiser aceitar o 
risco pouco provâvel, mas 
possivelmente severe, ou 
até mortal, que lhe possa incorrer 
corn o tratamento de substituiçào 
hormonal. Devemos salientar que 
algumas estatisticas anteriores a este 
estudo nào mostravam um aumento 
significative de mortalidade por 
cancre da marna em mulheres a 
tomar hormonas, talvez porque 
seguissem mais a série um progra- 
ma de exames periôdicos para a de- 
tecçào précoce da doença. Apesar 
do ditado: “o seguro morreu de 
velho”, por vezes é muito dificil es- 
tabelecer a escolha entre o bem 
estar e conforte enquanto hâ saüde, 
e o ter desconforto mas morrer de 
velho. Seja quai for a decisào toma- 
da, deve-se fazer sempre o possivel 
por trazer a saüde vigiada. 

Apesar desta evidência ré- 
cente, ainda continua muita contro- 
vérsia; do que nào restam düvidas é 
que toda a mulher adulta deve fazer 
um exame médico gérai anualmente 
e, sobretude se for activa sexual- 
mente, o exame pélvico incluindo o 

teste de Papanicolau. As 
mulheres jovens solteiras, 
sexualmente activas, tam- 

bém devem fazer um exame pélvico 
anual; nào sô para a prevençào pré- 
coce do cancro do colo uterino, mas 
também para a detecçào précoce de 
uma possivel infecçào cervical uteri- 
na que, na populaçào jovem, ç 
muito mais frequente do que o can- 
cro. 

O médico de familia, pelo 
conhecimento da saüde em gérai, e 
das relaçôes das dinâmica do ambi- 
ente familiar, esta geralmente me- 
Ihor preparado do que o especialista 
para cuidar da saüde da mulher, 
sobretudo no que diz respeito aos 
importantissimos cuidados preven- 
tivos; contudo, se necessitar, deve 
aconselha-la a consultar um gineco- 
logista, ou outro especialista na ârea 
que o requerer. Mas seja o médico 
consultor especialista ou clinico 
gérai, para cuidar da saüde da mu- 
lher corn eficiência, deve ter sempre 
um alto grau de profissionalismo, a 
complementar a compreensào e 
competêneia. 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 
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Festa "dos Madeiras" 
em New Bedford 
O Canadian Madeira Club realiza a 
sua habitual excursao a New Bedford- 
USA, para participar na famosa festa 
"dos Madeiras", no dia 2 de Agosto, 
com regresso no dia 5, aproveitando o 
fim-de-semana longo. A excursao é 
em autocarro de luxo. 
Réservas e informaçôes, contactando 
Olivia Abreu: 416 531-5397. 
O Madeira Club também realiza um 
excursao a Montreal dia 10 de 
Agosto, com regresso no dia seguinte, 
para o Rancho Folclorico Madeirense 
participar nas festas de Nossa 
Senhora do Monte. Acompanhe o 
rancho e faça parte da festa: 416 531- 
5397. 
Depois, nao percam no Madeira Park, 
dias 17 e 18 de Agosto, as grandes fes- 
tas da Padroeira da Madeira, Nossa 
Senhora do Monte. Paralelamente 
aos festejos religiosos, a presença de 
grandes artistas, muita müsica, fol- 
clore e a saborosa gastronomia 
madeirense. Faltar é proibido! 
Mais informaçôes junto do festeiro do 
ano 2002, Agostinho Martins: 416 
899-6147, ou no Canadian Madeira 
Club-Madeira House Community 
Centre. 

50 anos de felicidade 
O casai madeirense. Oscar e 
Gabriela Pereira, comemorou no 
passado dia 22 de Junho, as Bodas 
de Ouro. 
O 50". aniv'ersârio do casamento de 
Ôscar e Gabriela Pereira, teve lugar 
em casa do filho, em Mississauga, 
com a presença da familia e de ami- 
gos. Foi uma festa bonita, terna e 
animada. 
Os filhos e restantes familiares dc’^ 
sejam-lhes continuaçâo de felici- 
dade e saiide. 
As nossas felicitaçôes ao Oscar 
Pereira e sua mulher Gabriela, com 
votos de que o amor continue a uni- 
los para alegria de todos. 

ECO AÇOR 
TRAVEL SERVICES INC. 

421 College Street 
Toronto, Ontario 
M5T ITl 
Tel.: 416-603-0842 
Fax: 416-603-1560 
Toll-Free: 1-888-2326-326 
www.ecoacor.com 
e-mail: sales@ecoacor.com 

CARGA GERAL PARA 
TORO 0 PORTUGAL 
RECEBENDOATéSDEAGOSTO 

VlAGENS 
- EXCURSAO AO SAHTD GRISTO E FATIMA 

- VUGENS PARA PORTUGAl 

- OUTROS DESTINOS 

ESPECIAI DA SEMANA 
- CUBA 

Tudo incluido desde $690“ + Tax 
So aviào *395.“-!- Tax 

Ontario Registration number U422!)7til 

Tuna Académica do ISEP 
em Toronto 

Jiruno e Liliana Lopes 

A magnifica Tuna Académica do 
ISEP - Instituto Superior de 
Engenharia do Porto, vai exibir-se em 
Toronto. 
O anfitriao da Tuna é o antigo tuno 
Bruno Eopes que, com sua mulher 
Liliana, tudo estao a preparar a 
tempo e boras para bem receber os 
"senhores engenheiros" das irreve- 
rentes cantigas, boa disposiçâo e mal- 
dizer! 
O Bruno, agora residente em 
Toronto, era "violeiro e pandeireta" 
nos sens tempos de estudante da 

Universidade de Engenharia do 
Porto. Os 12 tunos da Tuna 
Académica do ISEP, deverâo actuar e 
divertir entre 24 de Sçtembro e 11 de 
Outubro de 2002. 
Bruno e Liliana jâ obtiveram vârios 
apoios e, vâo corn certeza, bâter à 
porta de mais gente, ligada ao comér- 
cio, clubes e associaçôes luso-canadi- 
anos. 

Podem contactar o Bruno Lopes pelo 
tele: 416 516-1014, para acertarem ac- 
tuaçôes da Tuna Académica do ISEP. 

ACADEMIA DO DACAIHAU DE TORONTO 
PARTICIPAÇÀO 

A Academia do Bacalhau de Toronto sentidamente vem participar o 
falecimento do seu Compadre José Fernandes, na passada Quinta-feira, 
dia 11, na sua residência, em Oakville. 
Em nome dos Compadres desta Tertùlia apresentamos à Familia enluta- 
da as nossas mais profundas e sinceras condolências. 

A Direcçào  

Tuna Académica 
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MISCELâNIA 

Cozinheira para restaurante Português. 
Tel.:416-603-6522. 

Bricklayers e labours. Tel.:416-277-64ü5. 

Instaladores de cerâmica corn experiência. 
Tel.:416-725-6199. 

Carpinteiros de acabamentos com alguma ex- 
periência. 
Tel.;416-953-6323. 

Cozinheira para restaurante Português. 
Tel.;416-6ü3-6522. 

InCREDItnUS: 
4 postas de pescada nào muito Jînas; 1,5 dl de vinho bran- 
co; 1 dl de azeite; 1 foUia de louro; 1 coUier de sopa de mis- 
tura de salsa picada e coentros picados; 2 cebolas médias 
picadinhas; sal q.b.;pimenta q.b.; Z dentes de alhopica- 
dinhos; sumo de 1 limào; 1 colher de sobremesa de colorau 
doce; margarina q.b.; 0,5 dl de caldo depeixe 

(OriEECCflO: 

Cozinheira ou ajudante corn experiência, para 
a area de Brampton. Tel.;905-455-5750. 

Pessoa corn carta DZ, para carregar e descar- 
regar camiôes. Enviar résumé. 
Fax: 416-747-0804. 

Pasteleiro/cozinheiro corn experiência em es- 
pecialidades portuguesas. Contactar entre as 
2 e 7 da tarde. Tel.:416-597-0615. 

Senhora para fazer limpeza na area de 
Mississauga. Tel.:416-274-6090. 

Condutor de camiào, corn carta DZ, Class A. 
Tel.:416-652-6968. 

Cozinheiro e empregadas de balcào corn ex- 
periência em deli, para pastelaria na area de 
Mississauga. Tel.:905-306-8440. 

Pessoal para a construçào. Contactar Carlos. 
Tel.:416-722-8103. 

Pessoa para peixaria em Mississauga. 
Tel.:905-270-3198. 

Estudante corn conhecimento de computador 
e que fale Inglês, para escritôrio. 
Tel.:416-747-6079. 

Pessoa corn experiência em carpintaria e reno- 
vaçôes. Contactar Henrique. 
Tel.;416-242-7000. 

Padeiro para padaria Portuguesa. 
Tel.:416-538-7700. 

Bate-chapas corn experiência, para oficina 
Portuguesa. Contactar Carlos. 
Tel.:416-516-6650. 

Aluga-se terreno bem protegido na 

Caledonia e CastleAeld, ôptimo para 

gprandes arrumaçôes de materials de 

construçào e màquinas pesadas. 

Telefone jâ: 

416 604-7000 

Procura-se empregada (o) 
Para escritorio, que fale português 

e inglês. Enviar resume de habili- 

taçôes para o Fax; 416 515-0106. 

Contentor 
Aluga-se espaço em CONTENTOR para 
Coimbra. 
Saida de Toronto dia 19 de Agosto 2002. 
Os interessados devem telefonar depois das 
18h30. 

905 277-2012, ou 416 567-6015 

Depois do peixe arranjado, tempere-o corn sal pimenta e 
sumo de limào. Numa taça misture a cebola picada, alhos 
picados, a mistura de salsa e coentros, o caldo depeixe, o 
vinho branco, o axeite, o colorau, a folha de louropartida 
aos bocados, tempere corn umpouco de pimenta moida na 
altura e umpouco de sal, envolva tudo muito bem. 
Corte 2 rectângulos de papel de aluminio bem grandes. 
Coloque uma das Jblhas num pirex que passa ir ao fomo e 
unte-o corn margarina. 
Ponha sobre o papel as postas depeixe e divida o moUw 
pelas 4 postas. 
Sobre coda posta ponha nozinhas de margarina. 
Cubra corn muito cuidado corn o outra rectângulo de 
aluminio, feche muito bem em volta de modo a nàofurar as 
folhas eficar bem fechado. 
Leve a cozer em jbrrw querOe cerca de 30 minutas. 
Depois de cozido sirva abrindo as Jblhas na mesa. 
Acompanhe corn batatas eozidas, legumes cozidos, ou pure 
de batata. 

Sobremesa : 

QeladodeCafé 
InCREDIEHTES; 

1 lata de leite condensado; 

4 folhas de gelatina branca; 

1/2 litro de notas; 
3 cafés fortes. 

COriEECCflO: 
Batem-se as notas em castelo. Depois, à parte, der- 
rete-se a gelatina corn cerca de 3 colheres de âgua a 
ferver e junta-se emfio ao leite condensado e me- 
xendo râpido e bem. Por fimjuntam-se as natas e 
envolve-se tudo corn a colher de pau. 
Depois de estar pronto separa-se o preparado em 
duos partes iguais; a uma das partes junta-se o 
café e a outra fica em creme simples. 
Na forma de fivela ou outra, pôe-se uma camada 

de creme simples, uma camada de creme com café 
e assim sucessivamente até terminar. Coloque para 
gelar. Convém cobrir corn peltcula aderente. 

Senhora para fazer limpeza. Contactar • 
Manuel. Tel.:416-538-1777. 

PBOCUBfl-St SCUHORO 
Cavalheiro, bem de vida, corn 7.5 anos, 
procura senhora para conipanhia^ que seja 
saudàvei, honesta e com mais de 65 anos. 
Assunto sério. 

ConTflCTE: 905 274-3295 

O Algarve espera por si! 
Aluga-se optima casa junto de Albufeira, corn 
condiçôes para acomodar 10 pessoas. Propria para 
2 familias. Barata e bem localizada. 

Contacte Helena Martins: 

416 532-6661 
O estacionamento esta cada vez pior! 

Nota: A gelatina tem de estar de molho durante 
cerca de 20 minutas. 

* Pode-se também juntar o café a todo preparado, 
sem 0 separar. Fica muito bom. 
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Poitugueses rumam ao Canada 
para Jornada Mundial da luventude 
Cerca de 500 portugueses partiram jà 
de diverses pontes do pais corn desti- 
ne à XVII Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ) que este ano tem 
lugar no Canada jâ a partir de hoje, 
quinta-feira, e até ao proximo dia 28 
de Julho. O pais receberâ por esta al- 
tura a visita do Papa Joâo Paulo II, 
razâo pela quai as parôquias por- 
tuguesas têm estado a ajudar em todo 
O processo. 

As parôquias lusas do Canada ocu- 
pam-se do alojamento para muitos 
dos jovens que se deslocam de 

Portugal e de outres paises de lingua 
oficial portuguesa. A Igreja de Santa 
Helena, em Toronto, tem apelado à 
boa vontade de todas as familias que 
tenham a possibilidade de acolher em 
suas casas pelo menos dois jovens, 
durante a semana do Dia Mundial da 
Juventude. 

Algumas das actividades terâo lugar 
na prôpria Igreja. As familias terào 
apenas que oferecer aos jovens lugar 
para dormir e pequeno almoço. A 
parôquia référé ainda que é precise 
obter O acordo de 150 familias na 

area. De acordo corn provisoes da 
Conferêneia Epsicopal do Canada, 
durante a JMJ deverâo movimentar- 
se nas ruas de Toronto quase 300 mil 
jovens de todo o mundo. 

Entretanto, abriu jâ um «Centre de 
Treino» destinado aos voluntaries 
que vâo apoiar toda a organizaçâo e 
que sera o Centro de Comando 
Central dos Voluntaries durante a 
conferêneia internacional dos jovens 
e a visita papal ao Canada. A orga- 
nizaçâo espera milhares de peregri- 
nes oriundos de 150 paises. 

aO' 

iiAçores - Um Rosàrio de Tradiçôes» 
em Setembre 
«Açores - Um Rosârio de Tradiçôes» é 
o tema do 16/o Ciclo de Cultura 
Açoriana que estarâ em debate em 
Toronto, Canadâ, a partir do prôximo 
dia 23 de Setembro a até ao dia 1 de 
Outubro. Este ano, o Centro de 
Divulgaçâo Açoriana no Canadâ, que 
desde 1986 tem efectivado ininterrup- 
tamente os mesmos ciclos, escolheu 

esta temâtica por ser um assunto que 
por si conduz a uma «vastissima gama 
de abordagens», o que permitirâ, se- 
gundo os organizadores, tornar o 
ciclo «um dos mais atraentes e de con- 
teùdo valioso de todos quantos jâ con- 
cretizados». 

«Nos cinco séculos da sua existência. 

ARTNOVA Furniture Plus tem para os seus 
amigos e clientes, um armazém recheado de 

artigos a preços baixosi 

É isso 
mesmot 
Todo o 

‘•stock^do 
ajrmazém 
esta agora 

na loja. 

Este saldo de armazém na loja é o 
saldo maior deste ano e voeê nâo 
pode perder esta oportunidade. 

Estâ nos ûltimos dias. Aproveite iâ! 

VISITE IA A ABTNOWA FUBNITUBE Plus 
üJuiJi ôL bJJJ 
416 1133 

o povo Açoriano tem sabido, corn o 
seu arreigamento e amor à terra, a 
sua inquebrantâvel vontade de honrar 
os valores sagrados da sua fé, e os 
condicionalismos da sua quase herôi- 
ca vivência muito prôpria (tendo em 
conta todos os factores que o 
rodeiam)», contribuir «extraordinari- 
amente para um vasto e riquissimo 
conjunto de tradiçôes que marcam so- 
bremaneira a sua verdadeira histôria 
de ilhéus», afirma a organizaçâo, jus- 
tificando a escolha do tema «Açores - 
Um Rosârio de Tradiçôes». 

O Centro de Divulgaçâo Açoriana no 
Canadâ tem ainda a intençâo de in- 
cluir no programa em elaboraçào a 

participaçào de todas as ilhas, «o que 
ainda mais irâ assegurar o grande es- 
pirito de unidade açoriana que se tem 
vindo a pretender com o realizaçâo 
dos Ciclos de Cultura Açoriana», sus- 
tenta. 

O 16" Ciclo de Cultura açoriana serâ 
realizado em Toronto entre os dias 23 
de Setembro e 1 de Outubro, estando 
jâ convidados para participar desta- 
cadas personalidades ligadas ao 
campo académico, politico e cultural. 
A organizaçâo continua a preparar o 
evento, «credenciado corn reconheci- 
dos méritos pelas suas anteriores 
ediçôes», sublinham os organi- 
zadores. 

Luso-canadiana represeata 
Canada em final 
de cencurse de meda 
Uma jovem estudante luso-canadi- 
ana vai representar o Canadâ na 
ronda final do concurso da 
«Commonwealth Fashion». Sandra 
Lopes foi a escolhida para estar em 
Agosto em Manchester, onde se irâ 
desenrolar a competiçâo. 

A jovem é estudante de Artes da 
Moda do Colégio Seneca, em 
Toronto, e jâ venceu, no dia 21 de 
Junho, o concurso Smirnoff 
Experience. O evento musical apre- 
sentou a Moda canadiana, vista 
pelos mais jovens criadores do 
Canadâ. 

O trabalho de Sandra Lopes, que vai 
representar agora o Canadâ na final 
da «Commonwealth Fashion», é des- 
ignado como visando o conforto 
bem como a expressâo corporal 
ùnica. 
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PORTUGUESE DAY 

i<Kf) Si, r-;m Torcny-; 
Hî:]v«v< f\r. . 

>r HAOlKADA tAPRLSS {Tak»' v.« 
2422 S<. CJaif Avv. <•»>; ï- W.M, 

TEL:41(i-762-l2-7y 

*♦■**♦■ 
d<* 

Kio<i>eUrK< 

OAlt«^riA ■■ 
OCHrt>4;«>-lht«> liom «aAr%'Lc<a, 

Ho«k«»tidMcie <s «fitrlvrvcUa «*M 

*''K»niLf>i-A A v«^r»c(» «1M. NUM 

416-535-8000 

nav.dCo 

lOl'BlofwSt. VV,. ioronif Ti'i: xX'y-^.i2 

TEL{ 410435-6329 Tel.; 416 439-OCKK) ILL 4lu 781-52-71 

d. %xi V ci. ? I w Crf 

Children (3 - 6 y.o.] $25.00 
Elderly (60 y.o.] $25 
Adults - $28 
At the door-$52 

CüniüBî-i, fJriiv/5 & ü full tlay 
of ?mtünîi\nmani 

Informations; CiRV fm @ 416 537*1088 

Paramount Canada’s Wonderland: @ 905 832*7000 

§ If f’sri 

Torenie: Papelarfa Portugal 
Portugal Mix; Portuguese Book Store 
Artuova Furniture Plus 
Oakville; Canteuse Bakery 
Brampteu: Concord Furniture 
Mississauga; Nova Pastry & Bakery 
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A. Portela 
Construction 

Serviços em escavaçôes, garagens, reparaçôes 
e aumentos da sua casa, varandas e casas de 

banho 
fl. PORTtLO OftRECE-LHt ABSOLUTOIIEIITE CRflTIS 

o “PERMIT" PARU O consTRUçfto DA HOVA CARACEM 

Tel.: 416-5357252 
Cell: 416-822-0474 

de Golfe 

Esta sera a primeira rubrica 
sobre o que se passa ou o que 
sabemos a respeito do golfe, e 
do envolvimento cada vez 
maior que a nossa 
Comunidade esta a ter neste 
desporto. 
Como prova disto foi criada 
recentemente uma organiza- 
çâo (Portuguese Canadian 
Golfers Association) com fins 
nâo lucrativos, corn a finali- 
dade de aproximar e ao 
mesmo tempo criar um inter- 
câmbio entre participantes 
portugueses ou descendentes 
de portugueses. 
Mas hoje iremos falar do 
torneio de golfe que se reali- 
zou no dia 14 de Julho, numa 
iniciativa do Pepper's Café, 
que jâ vai no seu oitavo ano, e 
como sempre, cada vez corn 
maior sucesso, tanto em ter- 
mos de organizaçâo, como em 
termos de particpantes, e ai 
queremos dar os parabéns ao 
seu promotor, José Rodrigues, 
proprietârio do Pepper's Café, 
local onde foi feita a entrega 
dos troféus aos vencedores, 
apôs um suculento jantar, 
servido corn os pratos tipica- 
mente portugueses. 
Como prova da alta com- 
petiçâo é o facto de no final 
do torneio estarem dois jo- 
gadores empatados, corn 77 
pancadas cada (em questào 
Ilidio Medeiros e Frank 
Oliveira), sendo necessârio 
recorrer a um desempate 
(Play-off) onde, como devem 
imaginar, houve uma extra 
dose de nervos, tanto na as- 
sistência que seguiu a cada 
passo o desenrolar dos acon- 
tecimentos, como, acima de 
tudo, nos jogadores em com- 
pita. Tibério Branco 

Queremos felicitar o grande 
vencedor deste torneio, Frank 
Oliveira, jogador corn longos 
anos de experiência nestas an- 
danças do golfe, pois quere- 
mos recordar que pratica a 
modalidade desde criança, 
tendo dado os primeiros pas- 
sos de jogador na sempre en- 
cantadora Ilha Terceira. 
Como sempre, neste torneio 
existem diversas competiçôes, 
das quais passamos a destacar 
os vencedores nas diferentes 
categorias: 
-100 pancadas - Marco Nunes 
-90 pancadas - Alvaro Dias 
-80 pancadas - Fernando 
Rodrigues 
-Pancada mais distante 
(longest drive) - Joe Pacheco 
-Mais perto da bandeira (do- 
ser to the Pin) - Carlos Viegas 
e Adelino Aguiar 
Jogador mais honesto - Paulo 
Sousa 
De realçar neste torneio, o 
alto espirito competitivo, a 
boa disposiçào e cama- 
radagem, que foram os pontos 
mais altos do dia e, quando 
assim acontece, estamos todos 
de parabéns. 
Relativamente à Portuguese 
Canadian Golfers Association 
(PCGA), a mesma levarâ o 
seu primeiro torneio anual de 
Golfe no ultimo fim-de-sema- 
na de Setembro no 
Whistle Bear, em 
Cambridge. Num 
futuro breve conta- 
mos dar mais e de- 
talhadas infor- 
maçôes sobre a as- 
sociaçâo (PCGA) e 
os sens objectivos. 
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Durmo todos os dias 
de consciência tranquila» 
Embora inicialmente renitente, 
Daniel Kenedy quebrou o silêncio 
para reafirmar a sua inocência 
Daniel Kenedy quebrou o silêncio a 
que se tinha remetido apôs a divul- 
gaçâo da noticia do ultimo sâbado 
que o controlo-surpresa realizado a 25 
de Abril passado teve um resultado 
positivo. 
Ainda que renitente inicialmente a 
prestar declaraçôes, pedindo inclu- 
sive desculpa aos jornalistas que o 
abordaram no final do treino matinal 
em Rio Maior, sempre foi dizendo 
que «quem esta autorizado a falar 
sobre isso é o présidente e ele jâ disse 
muita coisa», e garantiu que «toda a 
gente vai saber o que se passou na al- 
tura certa». fnterrogado sobre se jà re- 
cebeu a notificaçâo oficial do contro- 
lo positivo, o médio referiu que «nâo 
sei muito acerca disso», preferindo 
salientar que «estou mais concentra- 
do no estâgio para preparar-me para 
começar a época porque estou espe- 
rançado que tudo sera resolvido a 
bem para mim». 
«FELIZ POR ESTAR AQUI» 
Kenedy diz também que «tenho-me 
empenhado bastante nos treinos para 
atingir a minha forma. E isso que 

tenho feito. A équipa esta a trabalhar 
bem e, essencialmente, estou feliz por 
estar aqui», até porque confessa que 
«nâo estar corn a équipa no estâgio 
neste momento séria bastante dificil 
para mim», deixando ainda palavras 
de agradecimento «aos meus colegas, 
à équipa técnica e à direcçâo do 
Maritimo, especialmente, ao seu pré- 
sidente, que me têm apoiado bas- 
tante». 
«SEI QUE ESTOU INOCENTE» 
De resto, o futebolista référé que 
«durmo todos os dias de consciência 
tranquila porque sei que estou ino- 
cente», répété a afirmaçâo que «o 
présidente jâ falou sobre algumas 
coisas e, na altura certa, tudo se 
saberâ» e mostra-se confiante de que 
o processo em que estâ envolvido nâo 
se venha a arrastar interminavel- 
mente e tenha uma resoluçào para 
breve. «Espero que nâo e que tudo se 
resolva muito rapidamente. Como jâ 
disse, a direcçâo do Maritimo estâ a 
fazer tudo para que isso aconteça e eu 
também estou esperançado que tudo 
fique solucionado o mais depressa 
possivel e que a verdade venha ao de 
cima, o que é muito importante para 
mim». 

Vale sahe a 29 de Juiho 
se vai a nevo julgamente 
Joâo Vale e Azevedo, ejt-presi- 
dente do Benfica, saberâ sô a 29 
de Juiho se vai ou nâo a julga- 
mento no âmbito do «processo 
Euroârea», relacionado corn a 
venda dos terrenos sul do ciube. 
A decisâo foi tomada durante o 
debate instrutôrio no Tribunal de 
Instruçâo Criminal de Lisboa e 
anunciada aos jornalistas quer 
pelo advogado de Vale e Azevedo, 
José Antonio Barreiros, quer pelo 
advogado do Benfica, Pereira da 
Silva. 

Petit: 
iiVou para o Benfica 
para ser campeào» 
"Vou para o Benfica para ser 
campeào." Foi corn um espirito 
vencedor que Petit comentou a 
saida do Boavista, rumo ao clube 
da Luz, corn o quai vai assinar um 
contrato de cinco temporadas, con- 
forme ficou acordado no negôcio, 
concluido, entre Luis Filipe Vieira 
ejoào Loureiro. 
"Dei um salto para uma grande 
équipa nâo tirando o mérito ao 
Boavista, que neste momento é o 
quarto grande. Em termos finan- 
ceiros vou para um clube melhor 
para mim e para a minha familia", 
disse. 
"Vou para o Benfica para se campeào, Direcçâo merece o titulo este ano e 
que hâ jâ uns anos que nâo o con- ireî corn todo o gosto para ajudar", fi- 
segue. A massa associativa e a nalizou. 

Simào nâo participarâ em qualquer 
jogo do estâgio de pré-temporada. 
O extremo benfiquista récupéra a 
bom ritmo da operaçâo ao joelho 
direito mas, segundo o médico 
Bernardo Vasconcelos, sô em 
Agosto estarâ em condiçôes de 
poder jogar sem limitaçôes. 
"Até perfazer quatro meses, ou seja, 
até ao inicio de Agosto, o Simào 
nâo terâ, por precauçào, qualquer 
contacto fisico", afirmou o respon- 
sâvel clinico, acrescentando: "O 
atleta encontra-se muito bem, em 
niveis de reabilitaçào praticamente 
totais. Contudo, hâ prazos a 
cumprir." 
Jâ Sokota estâ a efectuar trabalho de 
recuperaçào funcional progressiva. 
Bernardo Vasconcelos escusou-se, to- 
davia, a estabelecer um prazo para a 
recuperaçào do ponta-de-lança: 

"Evolui favoravelmente, mas trata-se 
de uma situaçâo grave, de evoluçâo 
lenta. Nâo temos pressa, pois quere- 
mos é que o Sokota récupéré a cem 
por cento." 

Simào sô jog 
a partir de Ag 

(ZStZd s Martiai Arts 
1743 St. Clair Ave. 
576 Rogers Rd. • Keell/Rogers 

Valter Silvestre, 
o Mestre de 
Arles Marciais 
da comunidade 
portuguesa 

Silvestre’s 
Martial Arts 

o melhor local para 
preencher os tempos 
livres dos seus filhos 

416>656*5554 
416*534*5497 

Siim-SESECiii. 
El IM FIIU FfSIH E lENIU. 

EXPO 2000 
A garagem que lhe oferece um serviço complete ao seu automével 
Trabalho garantido em todas as reparaçôes mecâuicas e bate-chapas. 

EXPERIÊNCIA E HONESTIDADE AO VOSSO SERVIÇO 

Estimativas gratis 

TeL/Faik 416-533-2439 

2612 St. Clair Ave. W 
lesquina corn a Jane SU 

Toronto, Ont. M6H4G9 
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Bobby Robson: «Bastàmos bastante mas o 
Hugo Uiana vai voncor» 
Bobby Robson nâo poupa elogios a 
Hugo Viana. A sua admiraçào pelo 
jovem médio leonino levou a que o 
técnico inglês convencesse a adminis- 
traçâo dos "magpies" a desembolsar a 
importante soma de 12,5 milhôes de 
euros na aquisiçào do internacional 
português. Ao ver chegar o mais im- 
portante reforço para a prôxima tem- 
porada, Robson nâo conseguiu (nem 
quis) esconder a sua alegria e lembra 
que as expectativas sâo elevadas em 
torno de Viana. 

"Investimos muito dinheiro na 
aquisiçào do Hugo, mas estou certo 
que ele vai vencer. Ele é um grande 
talento, mas como qualquer jogador 
précisa de tempo para se adaptar", 
começou por afirmar o treinador 
britânico que, no entanto, nâo quer 
colocar demasiada responsabilidade 
em cima do jogador nos tempos mais 
prôximos: "Ele tem um grande futuro 

à sua frente e nâo vai ter que se impor 
no futebol inglês hoje ou amanhâ. Ele 
tem cinco anos para mostrar o seu 
valor e estou certo que o vai fazer". 
Apesar da juventude de Viana, 
Robson nâo tem düvidas em consi- 
derâ-lo como um jogador muito expe- 
riente. "Conheço-o desde os tempos 
do Sporting e sei bem o que ele é 
capaz. Como todos os outros vai ter 
de lutar por um lugar na équipa, mas 
ele é muito experiente, apesar de ser 
muito jovem", garante. 

Segundo as palavras de Bobby 
Robson, Viana poderâ estrear-se corn 
a sua nova camisola jâ no proximo 
sâbado, altura em que o Newcastle jâ 
estarâ na Holanda a cumprir o estâgio 
de pré-época. "Eu sô vou regressar a 
Newcastle na quarta-feira e nessa al- 
tura estarei mais corn ele. Quinta-feira 
vamos para a Holanda fazer um estâ- 
gio de dez dias e ele terâ ai a oportu- 

nidade de conhecer melhor os seus 
colegas. Sâbado temos o primeiro 
jogo e é provâvel que ele jogue uns 
minutos, para ganhar ritmo", sublin- 
hou. 

«Muito cuidado corn as miüdas» 

Bobby Robson fez questào de falar 
corn a màe de Hugo Viana, 
Filoména, no final do treino onde 
uma vez mais ficou évidente a boa 
disposiçào do técnico dos "magpies". 
Aqui fica reproduzido o discurso de 
boas vindas de Robson à familia 
Viana. 
"Muito prazer. Estâ contente? Sim? 
Esteja descansada ele veio para um 
grande clube e uma grande cidade. 
Nâo fala muito inglês? E como o meu 
português (risos). Hugo fala bem? 
Quando se é jovem é mais fâcil. Eu 
vou para Ipswich porque me vào fazer 
uma grande estâtua, mas volto em 

Bobby Robson 

breve. Vai ficar câ corn o Hugo? É pre- 
ciso ter muito cuidadcy com as miù- 
das. Agora précisa é de arranjar uma 
boa casa. O Sol aqui nâo aparece 
muito, mas nâo faz muito frio." 

Carlos Queiroz: «Del um passe em frente» 
O que uns rejeitam outros aproveitam. O professor Carlos 

Queiroz, grande impulsionador do futebol português, em entre- 
vista concedida em Inglaterra, confessou-se felicissimo corn a 

sua ida para o Manchester United. 
- Como é que estâ a correr esta 
experiência no Manchester 
United? 
- Muito bem, as primeiras im- 
pressôes sâo ôptimas. O grupo de 
trabalho é magnifico, composto 
por gente que gosta de trabalhar 
muito. Estâo habituados a esta re- 
laçâo sofrimento/treino e estâo a 
responder muito bem. Os jo- 
gadores sabem que vêm de uma 
época que causou algum de- 
sapontamento, jâ que nos ülti- 
mos dez anos foi a primeira vez 
que ficaram em terceiro lugar. 
Eles estâo corn grande vontade 
de voltar a ter êxitos e isso facili- 
ta muito as coisas. 
- O Manchester United é visto 
como o exemplo a seguir por 
todos os quadrantes. Sente que 
estâ no clube mais profissional 
do mundo? 
- Nâo diria que é o mais em 
tudo, mas aqui as coisas sâo alvo 
de um intenso estudo. Diria que 

se considérâmes todos os vec- 
tores, este clube é, sem dùvida, 
uma das grande referências do 
futebol moderno. No entanto, 
como todos os clubes do mundo, 
neste momento, face à enorme 
crise que atacou o futebol, obriga 
a que diferentes ideias e dife- 
rentes decisôes sejam tomadas a 
curto prazo. Aqui (na academia 
do Manchester) é um espaço de 
trabalho em que todos unem es- 
forços para que nâo faite nada a 
ninguém e para um objective 
comum. 
- Falou na crise que tem afectado 
o futebol nos ùltimos tempos. 
Essa recessâo no mercado tam- 
bém atingiu o "monstre" 
Manchester? 
- Claro que atingiu. Tive oportu- 
nidade de dizer hâ cerca de dois 
meses que o futebol estava mer- 
gulhado numa terrivel crise fi- 
nanceira e politica a nivel inter- 

nacional. O 
"crash" de algu- 
mas televisôes, 
que tinham 
P r o m e t i d o 
mundos e fun- 
dos aos clubes 
de futebol, foi 
decisive para 
esta crise. Hâ 
um imperitivo 
que se coloca 

ao sr. Blatter, aos clubes e às 
Federaçôes que se prende corn o 
terminar dos compadrios e inte- 
resses em que esteve mergulhado 
o futebol nos ùltimos tempos, em 
que todas as pessoas colocaram 
os seus propôsitos à frente do 
prôprio futebol. Nâo é sô em 
Portugal que hâ crise. Hoje em 
dia jâ se luta até contra o futebol 
dos computadores. Os nosso fi- 
Ihos preferem treinar o Veron, o 
Figo ou o Beckham no computa- 
dor do que ir para a rua jogar à 
bola corn os amigos. 
- Com tanta experiência que jâ 
adquiriu em clubes e selecçôes 
nacionais nâo considéra um 
retrocesso vir para Manchester 
para ser o n° 2 de Alex Ferguson? 
- Sei que é dificil em Portugal ex- 
plicar esta tradiçào inglesa. 
Recebi um convite de Alex 
Ferguson para ser o "assistant 
manager" e o "first team coach" 
da équipa. A responsabilidade e 
o desafio que ele me colocou era 
algo que nâo se podia hesitar 
nem por um segundo. O mais im- 
portante para mim nâo sâo as in- 
terpretaçôes, mas sim as respon- 
sabilidades que foram colocadas 
no présente e no futuro. As mi- 
nhas funçôes passam por ser o 
primeiro assistente de Ferguson e 
treinar a équipa, preparar os jo- 
gadores durante a semana. 

Combata 0 cancro 
Deixe de sofrer e viva mais anos 

PARA MAIS INFORMAçôES 

SAFE-T-ZONE INVESTMENT LTD 

TEL.: 416-738-6352 

PAGER 416-719-4767 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 18 Julho, 2002  3J. 

DESPORTO 

DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO • DESPORTO 

Mario Jardel adiou viagem 
Mario Jardel adiou a viagem para Sâo 
Paulo, prevista para 2“ feira per- 
manecendo, assim, bem longe da 
mulher, Karen Ribeiro, e dos sens 
dois filhos. 
Hâ jâ cinco dias que o avançado 
sportinguista esta em Fortaleza, onde 
O casai tem a sua residência, conti- 
nuando a très boras e meia de aviâo 
da cidade onde se encontra a sua 
familia, pelo que ainda nâo houve 
oportunidade de tentar resolver os 
problemas conjugais que o têm afec- 
tado nos ültimos tempos e pelos quais 
viajou de urgência para o Brasil. 
O jogador era esperado na cidade 
paulista, mas a verdade é que nâo saiu 
de Fortaleza, nâo havendo mesmo 
certezas em relaçào ao dia em que se 
vai deslocar a Sâo Paulo. De qualquer 
forma, Jardel dever-se-â reencontrar 
corn a sua mulher - assim o esperam 
fontes muito prôximas de ambos - de 
modo a tentar resolver de uma vez os 
ültimos acontecimentos, sendo este, 
alias, o principal motivo da deslo- 
caçâo surpresa ao seu pais natal, onde 
a familia permanece. 
Por outro lado, o tempo nâo é muito 
para Jardel. O jogador viajou para o 

Brasil com a dévida autorizaçâo dos 
responsâveis da Sporting, SAD, sen- 
siveis ao momento conturbado que o 
jogador esta a passar e que pode afec- 
tar o seu rendimento desportivo. Mas 
a realidade é que o goleador tem cons- 
ciência que nâo poderâ demorar 
muito mais tempo a resolver os seus 
problemas. Sobretudo quando os seus 
companheiros se encontram em pleno 
periodo de preparaçâo para a tempo- 
rada de 2002/2003, que se inicia no 
proximo mes, e logo corn o jogo que 
pode dar acesso à Liga dos 
Campeôes. 
Laszlo Bôlôni nâo quererâ, por isso, 
abrir mâo do jogador por muito mais 
tempo, até porque Jardel jâ tinha 
atrasado por dois dias o regresso a 
Portugal, logo no inicio da pré-época, 
precisamente pelos mesmos motivos 
que agora motivaram a sua deslo- 
caçâo ao Brasil. 
Os responsâveis leoninos aguardam 
que o avançado chegue a Lisboa antes 
do final desta semana e, assim sendo, 
o mais certo é que o internacional 
brasileiro deixe jâ o Cearâ, para se 
deslocar a Sâo Paulo, onde terâ uma 
conversa corn Karen para ultrapassar 

o momento complicado que o casai se 
encontra efectivamente a passar. A 
separaçâo definitiva é um dos 
cenârios, mas fontes bem colocadas 
junto do casai garantem que esta der- 
radeira conversa poderâ fazer corn 
que a reconciliaçâo se consume. 

Mensagem no 'site' a desmentir 

Tem a data do passado dia 9 a men- 

sagem colocada no "site" do avançado 
na Internet, desmentindo problemas 
corn a esposa. 
"Todo o mundo sabe que a^Karen é a 
mulher da minha vida, temos dois fi- 
lhos e estamos muito bem", pode 1er- 
se. 
Nessa altura, Jardel estava em 
Portugal e Karen no Brasil "tratando 
dos nossos negôcios e analisando pro- 
postas de trabalho", lê-se. 

laszlo Bôlôni: ((Castigo de JVP foi dure, 
é um prolilema» 
Laszlo Bôlôni reiterou a sua tristeza por nâo poder 
contar corn Joâo Pinto até 17 de Outubro. O 
treinador romeno lembrou que a indisponibilidade 
do avançado é mais um contratempo para o 
Sporting. 
"Quando os meus jogadores sâo suspensos, fico 
triste. Ele foi sancionado corn quatro meses. E duro. 
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o Sporting aceitou o castigo, mas este é um pro- 
blema para mim. Na nossa vida, temos de conviver 
corn as coisas boas e mâs, vamos encontrar a me- 
Ihor soluçâo. Temos mais trabalho." 
O técnico leonino discordou dos que pensam que a 
pena aplicada pela FIFA ao internacional por- 
tuguês foi mais leve do que o esperado. "Para nos, 
nâo foi. Mas, repito, o Sporting aceita sempre as de- 
cisôes da Federaçào e da Liga", acrescentou. 
Relativamente ao encontro de ontem, ante o 
Olympique de Lyon, Bôlôni ficou desagradado corn 
a expulsâo de Luis Filipe. "Foi um jogo normal, mas 
que teve um incidente de que nâo gostei", disse, re- 
alçando que se tratou de mais um jogo de 
"preparaçâo". "A movimentaçâo da équipa foi o 
mais importante. Ainda nâo temos um bom ritmo, 
o que é normal, neste altura." 
Corn quase duas semanas de preparaçâo, Bôlôni 
quer ver os mundialistas integrados. "O meu objec- 
tivo foi fazer corn que os mundialistas se integrem 
o mais depressa possivel no grupo. Nesse sentido, 
fizemos trabalho especifico." 
Concordando que a defesa précisa de ser reforçada, 
o técnico do Sporting disse que ainda nâo tomou 
uma decisâo relativamente a Pepe. "Temos jo- 
gadores que podem fazer o mesmo que ele. Vamos 
ver quai sera a minha decisâo." 

Benfica tem até final do ano 
para pagar 3,6 milliôes de 
contes 
o Benfica vai ter de pagar 3,6 milhôes de contos 
até Dezembro â Euroârea. A confirmaçâo foi dada 
esta terça-feira na Assembleia da Repüblica. Mario 
Dias e Tinoco Faria, respectivamente, vice-presi- 
dentes dos «encarnados» para o patrimônio e para 
a ârea juridica, e Joâo Salgado, chefe do gabinete 
de presidência, foram ouvidos pela comissâo parla- 
mentar de acompanhamento do Euro 2004. 
«Chegâmos a um acordo no quai a Euroârea aceita 
desistir do contrato-promessa que acordou corn a 
direcçâo anterior mediante o pagamento de 3,6 
milhôes de contos até ao dia 31 de Dezembro. Esta 
verba diz respeito ao sinal de 2,5 milhôes de contos 
entregue pela empresa à anterior direcçâo, do quai 
apenas chegou 1,5 milhôes aos cofres do clube, 
mais os juros de mora sobre uma verba», explicou 
Tinoco Faria aos deputados présentes. 
Ainda sobre esta questâo, o vice-presidente lem- 
brou que «o Benfica nâo tem feito outra coisa mais 
do que arranjar dinheiro para pagar compromis- 
ses». A saida, questionado corn a contrataçâo de 
Petit, mediante tantos problemas financeiras por 
resolver, o responsâvel reiterou; «Nâo tiramos coe- 
Ihos da cartola nem fazemos milagres. 
Estabelecemos prioridades. Vamos tratando delas à 
medida que entendemos». 

Carouge^Benfica 
Sporting-Passil 
Belenenses-S. Belupo 
Sporting'Lyon 
S. ClaraTeplice 
O. Hospital-V Guimarâes 
Maritimo-Rio Maior 
1^0 Maior-Sporting 
Teplice-S. Clara 
Sporting-Samouquense 
S. Belupo-Belenenenses- 

Pré-época 2002/03 
As équipas (do 

Santa Clara, do 
Belenenses e do 
Uniâo de Leiria 

foram eliminadas 
da Taça Inter-Toto* 

0- i 

84) 
0-1 
1- l 
14 
1-1 
2- 1 
0-5 
5-i 
94) 
24) 

O FC Porto der- 
rotou terça- 

feira por 3-0 o 
Rouen, da ter- 
ceira divisâo 

francesa. 
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Nem 0 Europeu de Hôuuel eui Padus 
ues despeneu 
Sem futebol, ficamos mancos. 
Embora se fale de futebol e jâ aconteçam uns 
joguitos particulares para dar "corda às 
botas", a verdade é que sabe a pouco. 
É muito bonito ver as corridas de bicicletas -a 
Volta ao Alentejo e o "Tour"-, ouvir os relatos 
dos jogos do Europeu de Hôquei em Patins - 
ficamos corn a Medalha de Prata, ouro para 
os espanhois...-, uns jogos de um Mundial de 
Voleibol, etc., mas é sempre curto. Ealta a 
magia da bola a rolar, os falhanços e os 
"penalties" mal marcados, as cenas eventual- 

mente chocantes do mundo da bola nacional, 
as bocas deste e daquele, enfim aquela "ro- 
maria" de coisas que sô o futebol nos dâ, en- 
tristece e alegra, dependendo de que lado da 
barricada estamos. Sim, o futebol ainda tem 
esse pormenorzinho sem importância que é 
dar veràcidade às faltas que favorecem o 
nosso clube e, matar e esfolar, se é contra. 
E giro, nâo é? 

Também andâmos em ânsias por causa do 
"caso Joâo Pinto". Eelizmente, a "montanha 

pariu um rato". O "menino 
de ouro" apanhou 6 meses de 
suspensâo, dois dos quais de 
"pena suspensa", e vai poder 
dar o seu contri-buto ao 
Sporting, a partir de 17 de 
Outubro. Tudo bem. Sô nâo 
percebo poque é que se fez 
tanto alarido à volta da 
Conferência de Imprensa do 
Joâo Pinto e, ele, nem falou. 
Sentou-se e limitou-se a ouvir 
o seu porta-voz, numa carta- 
agradecimento, bem escrita 
por... alguém!?... 
Cobardia? Assim, nâo vale, 
até porque o mau tempo jâ 
passou e, desta maneira, até 
dâ que pensar que... 
Bom, fiquemos por aqui. 
Viva o futebol! 

JMC 

T 
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Para todos os seus eventos ou ocasiôes especi- 

aiSy contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa 
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