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"A CaHttdmi wh mhaced Ikii imd aud Ui peofiCe" 
"UM mmdiam que ahaçm e»la Ima e M »UM genie»" 

Dr. Mon 
AMMM 
homenageado 
am Toronto 

O Comité Organizador do Dia 
dos Açores realizou um almoço 
de convivio e homenagem ao 
Dr. Joâo Bosco Mota Amarsil, 
Présidente da Assembleia da 
Republica de Portugal, segunda 
fig^a da hierarquia nacional. 

7P 

A Igreja de Sâo Mateus, em 

Toronto, engalanou-se para as 

Testas em Honra de Nossa Senhora 

da Luz num fim de semana de 

muito sol, temperatura propria 

para Testas ao ar livre 

24 HORAS FOR DIA NA SUA COMPANHIA 
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I 
I A globalizaçâo nào para, 
I Avança a "olhos vistos", com ou 
I sem a aprovaçâo...global! 
I Em Portugal, se nâo entrou a 
'/ globalizaçâo a 100% pelo menos 
^ jâ penetrou, e de que maneira!, 

a "espanizaçâo global". 

Em Portugal, tudo é ou cheira a espanhol. 
Mesmo com a guerrilha Basca e Galega -uma 
dor de cabeça Ibérica?-, o mercado espanhol en- 
trou por Portugal dentro como "faca em man- 
teiga no Verâo". Até os briquedos eléctricos (cava- 
los, carrocéis, zebras, macacos, etc...) junto dos 
restaurantes, esplanadas e jardins, antes e depois 
de receber 1 Euro da ordem, "falam" espanhol. 

vértïebras 

"Olâ, chico, no te quieres divertir? 
No desporto, a "coisa" ainda nâo esta mal de 
todo no futebol, mas no ciclismo, a Volta a 
Portugal mais parece a "Vuelta". 
Os ciclistas espanhois (e de algumas outras na- 
cionalidades...) ganham as metas todas (as ex- 
cepçôes foram tâo raras ...), subidas e descidas, 
tal como os primeiros lugares na classificaçâo 
gérai, no final da corrida. Globalizaçâo ciclisti- 
ca? E os "nossos" locutores, felizes da vida, 
orgulhosos mesmo, entrevistam na "habla his- 
pana", corn asneiradas de todo o tamanho. 
Curiosamente, valha-nos isso!, os "estranjas" 
procuram falar português. Globalizaçâo linguis- 
tica? 
Quem nâo vai em globalizaçôes é o Jardel. Ele e 
sô ele, nada mais. Basta uma "baixa" médica, um 
choradinho para que tenham pena do "ser hu- 
mano" e... viva a boa vida! O Clube que paga 
pricipescamente que se lixe. Tanto quis que... 

tudo perdeu! Agora tem de aguentar até 
Dezembro, se nessa altura alguém se lembrar | 
dele e a SAD- Sporting deixar... | 
Por outro lado, em relaçâo ao Joâo Pinto, a glob- 
alizaçâo -pelo menos a nivel nacional- aconteceu! 
O Joâo Pinto, que completou 31 anos hâ duas se- 
manas, teve honras de festa em 
Alvalade/Alcochete, corn representaçâo de fa- 
miliares e amigos, contando também corn festa 
rija na terrinha onde nasceu e que a sua simpâti- 
ca avô tâo bem descreveu nas têvês... 
Foi preciso o "crime e castigo" para se lem- 
brarem de festejar o aniversârio do Joâo Pinto. | 
Um exemplo gritante da globalizaçâo... caseira! | 
Esta mesma globalizaçâo permitiu ao José | 
Mourinho "adivinhar" o nome do ârbitro para o 
jogo Boavista-Porto... de boa memôria para ele e 
companheiros! | 

JMC I 

JS' JS- 

Tu Cfl Tu Lft corn os leitores 

Olà, carissimos amigos! 

O tempo mantém-se ôptimo -pelo 
menos até esta altura em que 
escrevo- o que muito me admira. 
Por estas paragens, ter a sorte de 
um bom Inverno e um melhor 
Verâo...dà para desconfiar, nâo 
acham? 
Vamos esperar pela pancada... 

Setembro, mês do voltar para a escola, a sina dos 
jovens felizardos que o podem fazer, um pouco por 
todo O mundo. Sim, porque existem milhôes de 
jovens que nâo têm essa oportunidade. Nem se- 
quer âgua para beber, imaginem! 
E, nos, que vivemos 
no mundo civilizado 
(?), se nâo nos pre- 
ocuparmos corn a 
âgua, também tere- 
mos a falta delà, 

^ mais ano menos ano. 
Nâo acreditam?... 
Bom, voltemos à es- 
cola. 
A Escola do First 
Portuguese, em 
Toronto, tem aulas 
de PORTUGUÊS e 
de INGLÊS para 
jovens e adultos. As 

Segundas e Quartas, curso intensivo de português 
para adultos. entre as IShOO e as 19h30. Info: 416 
531-1647. 
As Terças e Quintas, das IShOO às 19h30, aulas de 
inglês para adultos, por professora corn experiên- 
cia de ensino oficial em Portugal e Canada. 416 
531- 1647, ou 531-9971/72. 
Para os mais jovens a aulas estâo ao dispor nas 
Escolas St Luke, St Anthony, D'arcy McGee, St. 
Clare, St. John Bosco, St. Nicholas of Bari e St. 
Mary of Angels. 
Inscrevam os vossos filhos. 
"O Português é uma Lingua de Futuro". 
Esta em andamento a organizaçâo do Primeiro 
Encontro de Alunos, Professores e seus familiares 
da Escola do First Portuguese. 
Inscrevam-se e participem. 
Para informaçôes e inscriçôes: 416 531-1647, ou 
533-6667, ou 
532- 4598. Ainda, pelos Emails; zecainvicta@sym- 
patico.ca, ou carmelol994@yahoo.com, ou omon- 
teiro@visteon.com 
Um ENCONTRO que deve ser participado por 
todos! 

A Escola Portuguesa de Hamilton, informa os pais 
e responsâveis de educaçâo de que as matriculas 
para o ano lectivo de 2002/03, terâo lugar no dia 7 
de Setembro, na secretaria da Escola, 342 1/2 
James Street North, Hamilton. As aulas terâo ini- 
cio no dia 14 de Setembro. Mais informaçôes, con- 
tactando o Director, Valter Magueta: 905 523- 
0273. 
Escute O poeta: "A Minha Pâtria é a Lingua 
Portuguesa". E nâo esqueça: Sâo seus filhos, siga o 
coraçâo, dê-lhes o melhor! 

Na prôxima Quinta-Feira, dia 5 de Setembro, a 
Editora Venus Creations realiza uma Conferência 
de Imprensa para apresentaçâo do novo trabalho 
discogrâfico "Amor de Artista'2002". 
A Conferência de Imprensa terâ lugar na sede-so- 
cial do Arsenal do Minho, em Toronto, pelas 
19h30. 
Para outras informaçôes, contactem: 416 538-6788. 

O cruzeiro "Reuniâo da Amizade'2002", iniciativa 
do Vasco da Gama Cultural Centre of Brampton 
Inc., largarâ da Empress of Canada-Pier 27, dia 8 
de Setembro às 13h30. 
A doca Empress of Canada esta situada na Queens 
Quay East, lado Este do Westin Harbour Castle 
Hotel (ao fundo da Younge St.), em Toronto. O 
cruzeiro no Lago Ontario durarâ até às 18h00. 
Informaçôes e réservas: Lu Amaral, 905-846-8693, 
E-mail; lu.amaral@bmo.com, ou Ana Paula 
Biscaia, 905-459-1098, ou: apbiscaia@hotmail.com 
Um cruzeiro de amizade e de apoio ao Vasco da 
Gama de Brampton! 

A Aliança dos Clubes e Assiociaçôes Portugueses 
do Ontârio informa que no proximo dia 11 de 
Setembro, Quarta-Feira, pelas 20h00, realizar-se-â 
uma Reuniâo do Conselho de Présidentes no 
Arsenal do Minho, em Toronto. 
Mais informaçôes, ACAPO: 416 536-5961. 

Que tal? 
Hâ motivos de interesse, ou nâo? Claro, hâ sempre 
alguém que espera e deseja esta ou aquela noticia, 
este ou aquele acontecimento. Aproveitem. 

JMC 

/—;  
o MILÉNIO - Semanàxio 
Propriedade de Heart Communications Inc. 

1087 Dundas St. West, Suite # 103, 

Toronto M(iJ IWO 

Ontario-Canada 

Tel: (410) 538-0040 Fax: (410) 538-0084 

E-mail: info@omUenio.com 

V 

O MILÉNIO CANADIAN PUBLICATION MAIL AGREEMENT #1414526 
Publisher - Frank Alvarez 

Director - José Mârio Coelho 

Subdirector - Alberto Elmir 

Chefe de Redacçâo - José Mârio Coelho 

Subchefe de Redacçâo - Domingos Melo 

Paginaçâo Electrônica Jamie Iria e 

Domingos Melo 

Colaboradores; 
Maria Fernanda, Maria C. Lusitana, 
Luis Fernandes. Ana Fernandes, 
Dr. César Cordeiro, Denise Guimarâes, 
Dra. Aida Baptista, Valeria Sales e 
Mateus Machado 
Correspondentes: 
Eduardo Saraiva (Lisboa), 
Joâo Lima (llha Terceira), 
Gustavo Sousa Sâ (Porto). 
Dra. Lucinda Ferreira (Coimbra) 

Colaboraçâo Fotogrâilca: 

Silva Photography, Aires Whytton e Luis Esgaio. 

Publicidade: 
Manuel Gonçalves, Bill Farsalas, 
Bon Falcone, Maggie Medeiros, 
Fâtima Marlins. 

Bureau em Hull e Ottawa: 
Joaquim Medeiros l'el: l-yi!)-77()-()740 

   J 



O MILéNIO 
Quinta-feira, 5 Setembro, 2002 

3 

Portugueses gozam férias apesar das dmculdades 
No primeiro semestre deste ano, o 
numéro de dormidas decresceu, se- 
gundo O Institute Nacional de 
Estatistica (INE), 12,1 e 8,2 por cento 
em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve, 
os dois principais destines turisticos do 
Pais, mas o total de noites passadas 
fora de casa em lazer aumentou 2,6 
por cento em relaçâo a igual période 
de 2001. 
O acréscimo do tempo de estadia, que 
rondou os 4,1 milhôes de dormidas 
nos primeiros seis meses de 2002, 
révéla assim que os portugueses, ape- 
sar das dificuldades econômicas, 
fazem questâo de passar alguns dias de 
férias. Jâ em 2001, quando a economia 
revelava sinais de abrandamento, as 
dormidas anuais dos portugueses fora 
de casa tinham ascendido a 10 mi- 
lhôes, um aumento de très por cento 
face a 2000. 
Dai que o vice-presidente da 
Associaçâo Portuguesa das Agendas 
de Viagem e Turismo (APAVT), nâo 
tenha dùvidas de que “jâ hâ uma 
grande faixa de portugueses que nâo 
prescinde das férias”. Para contornar 

Oliveira Marques, présidente da 
Comissâo Executiva da empresa, afir- 
mou em Matosinhos, na inauguraçâo 
da nova estaçâo da Linha Azul, que jâ 
foram feitos très pedidos de pagamen- 
to, mas nâo houve resposta. Para este 
responsâvel, estes atrasos devem-se “às 
burocracias existentes em Portugal”. 
“Um atraso pode custar 50 mil contos 
por mês, uma vez que implica recorrer 
a empréstimos bancârios, cujo o juro é 
mais alto”, declarou Oliveira Marques, 
que salientou ser esta a ünica forma de 
nâo parar as obras. 
Por sua vez, Valentim Loureiro, prési- 
dente do Conselho de Administraçâo 
da empresa Metro, afirmou que na 
origem dos atrasos estâ um visto que 
deveria ser dado pela Comissâo 
Coordenadora da Regiâo Norte 
(CCRN). “Mas o Governo, através do 
ministro das Obras Püblicas, Valente 
de Oliveira, jâ desbloqueou a situ- 
açâo.” 
Em cabsa estâ uma verba de mais de 
200 milhôes de euros (mais de 40 mil- 

as dificuldades econômicas, que nos 
ùltimos meses foram reforçadas pelo 
pessimismo anormal dos agentes 
econômicos, os portugueses têm opta- 
do por reduzir o numéro de dormidas 
em férias: “o prazo médio de estadia 
das férias baixou para 10 ou 11 noites. 

Os portugueses 

sâo cada vez mais 
impartantes para 

o turismo nacional 

quando antes era de 12 ou 13 noites”, 
afirma Eduardo Valagâo. 
Os residentes em Portugal preferem 
passar as suas férias em Lisboa e Vale 
do Tejo, Algarve e Norte, que concen- 
traram 25, 22,8 e 19,9 por cento da 
procura turistica no primeiro semestre 
de 2002. Corn menos disponibilidades 
financeiras para as férias, os portugue- 
ses, para além de reduzirem o periodo 
da estadia, procuram também aloja- 

hôes de contos), referentes ao ùltimo 
contrato de financiamento entre a 
Metro do Porto e a Uniâo Europeia 
(UE), assinado em finais de Junho e 
avaliado em 320 milhôes de euros (64 
milhôes de contos). 

Numa altura em que 
o Governo pede 
contençâo nas 

despesas, em apenas dois 
meses a empresa Metro 
do Porto pagou 500 mil 
euros em juros porque 
ainda nâo recebeu as 
verbas do III Quadro 

Comunitàrio de Apoio. 

“A Metro do Porto também ainda nâo 
recebeu 7,5 milhôes de euros (1,5 mil- 
hôes de contos), provenientes do 
Orçamento de Estado de 2001”, 
lamentou ainda Oliveira Marques. 
Na inauguraçâo da nova Linha Azul 
de metro, que liga Matosinhos a 

mento mais econômico. 
Segundo o INE, nos primeiros seis 
meses de 2002, o numéro de dormidas 
aumentou nos motéis e nas estalagens 
8,3 e 0,1 por cento. Mas decresceram 
de 10 por cento nos aldeamentos turis- 
ticos, 6,5 por cento nos hotéis, 6,2 por 
cento nos apartamentos turisticos, 4,7 
por cento nas pensôes, e 1,1 por cento 
nas pousadas. 
Ao todo, no primeiro semestre de 
2002, o numéro de dormidas ascendeu 
a 14 milhôes, uma quebra de 5,1 por 
cento face a igual periodo de 2001. 
Para esta reduçâo, contribuiram sobre- 
tudo os turistas estrangeiros, cujas 
dormidas diminuiram oito por cento 
face a igual periodo do ano passado. 
O numéro de turistas proveniente da 
Alemanha, Paises Baixos e Reino 
Unido, onde a conjuntura econômica 
tem sido desfavorâvel, registou que- 
bras de 11,4, 8,8 e 7,2 por cento. Dai 
que os portugueses sejam cada vez 
mais importantes para as receitas do 
turismo nacional. A contribuiçâo dos 
portugueses para o turismo nacional 
assume particular importânda desde o 

Trindade, além da Comissâo 
Executiva e do présidente do Conselho 
de Administraçâo da empresa, 
Valentim Loureiro, estiveram os autar- 
cas do Porto e Matosinhos, Rui Rio e 
Narciso Miranda, respectivamente. 
Corn a entrada em serviço deste troço, 
que estâ inserido na segunda fase da 
Operaçâo Experimental da Linha 
Azul, a parte da rede do metro para 
Matosinhos na primeira fase fica con- 
cluida, numa extensâo total de 7,5 
quilômetros. 
O présidente da Câmara de 
Matosinhos anunciou também que so- 
licitou à Inspecçâo Ceral da 
Administraçâo do Territôrio (ICAT) 
uma avaliaçào gérai ao desempenho 
da Câmara de Matosinhos. 
Esta decisào vem, segundo o autarca, 
na sequência de uma "lamentâvel noti- 
cia," publicada a 21 de Agosto, em que 
se apontavam alegadas incompatibili- 
dades e conflitos de interesses nos 
serviços municipais relativos ao pro- 
cesso de aprovaçâo do estudo prévio 

11 de Setembro de 2001, data dos aten- 
tados terroristas nos Estados Unidos. 
Para além de ter afectado o desempen- 
ho da economia mondial, afectou em 
particular o turismo mondial. 
Agosto salva Agências 
O mês de Agosto deverâ ter este ano 
um papel decisivo nos resultados 
econômicos das agências de viagem e 
turismo. Até ao final do Julho passado, 
estes operadores econômicos regis- 
tavam “uma quebra de cerca de très 
por cento na sua actividade, que serâ 
superado pelos negôcios realizados 
em Agosto”, nas palavras de Eduardo 
Valagâo, vice-presidente da APAVT. 
Embora ainda nâo existam dados 
disponiveis sobre o mês de Agosto, 
Eduardo Valagâo afirma que “os por- 
tugueses tiveram uma mudança im- 
portante em Agosto”, corn “o 
Algarve a superar todas as expectati- 
vas”. O vice-presidente da APAVT 
sublinha até que esta tendência “nâo 
quer dizer que as férias para o es- 
trangeiro tenham diminuido, porque 
também houve uma maior capaci- 
dade de oferta” das empresas. m 

Loureiro dix que a falta de um visto da 
CCRNfoi a causa dos atrasos 

para a construçâo de um hotel junto ao 
Porto de Leixôes. 
Mil milhôes de euros em obras pübli- 
cas 
O Metro do Porto, ou seja a duplicaçâo 
da linha da Pôvoa e primeira fase da 
linha da Trofa, fazem parte do investi- 
mento de mil milhôes de euros (cerca 
de 200 milhôes de contos) a ser aplica- 
do pelo Coverno em obras püblicas até 
ao fim de 2002. la 

Porto paga 500 mil om juros 

FALHARAM GRAHDES OBIECTIVOS DA UNIâO EUROPEIA NA CIMEIRA DE JOANESBURGO 
A Uniâo Europeia falhou très dos 
cinco principais objectivos que levou 
para a Cimeira Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentâvel, que ter- 
mina amanhâ em Joanesburgo. 
A definiçâo de metas concretas a atin- 
gir em âreas como a biodiversidade, as 
energias renovâveis e a ambientaliza- 
çâo da economia ficou por cumprir. 
A UE queria que em 2015 as energias 
renovâveis representassem 15% do 
total, mas os EUA e a Organizaçâo 
dos Paises Exportadores de Petrôleo 
foram mais fortes, e foi conseguido 
apenas o compromisso de incremen- 
tar "de forma urgente" as energias 
mais amigas do ambiente. 

A Europa pretendia ainda définir a re- 
duçâo para metade até 2010 a perda 
da biodiversidade, mas, mais uma vez, 
os EUA e o grupo dos paises em vias 
de desenvolvimento apenas se com- 
prometeram corn principios gérais e, 
apesar de concordarem corn a data. 

nâo definiram a percentagem a re- 
duzir na diversidade biolôgica. 
Outro dos objectivos falhados da UE 
pretendia fazer reflectir nos preços 
dos produtos os sens custos ambien- 
tais, o que obrigava a acabar corn os 
subsidios às indüstrias de com- 
bustiveis fôsseis e a avançar para a 
tributaçâo da energia e do diôxido de 
carbono. 
Apenas na âgua e saneamento bâsico 
e na pobreza a Uniâo Europeia con- 
seguiu alcançar o que pretendia, corn 
a definiçâo do objectivo de reduzir a 
metade a populaçâo sem acesso a âgua 
potâvel e a saneamento bâsico em 
2015, e o principio de reduzir para 

metade a populaçâo mundial que vive 
em situaçâo de carência extrema até 
2025. 
Um dos pontos positivos da Cimeira 
de Joanesburgo foi conseguir définir 
que, até 2015, se terâ uma gestâo sus- 
tentâvel dos "stocks" de pesca, o que 
représenta a aplicaçâo de restriçôes a 
paises corn actividade pesqueira 
muito forte. 
Bern longe de se conseguir nesta 
Cimeira ficou também a ideia de 
lançar uma Organizaçâo Mundial do 
Ambiente e um Tribunal 
Internacional para crimes ambientais, 
como preconizava o Parlamento 
Europeu. n 
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Joe Eustdquio, présidente 
da ACAPO, na entrega da 
Peça a Mancinelli. 

"A Ceuiadian who embraced this land and its people" 
"Um canadiano que abraçou esta terra e as suas gentes" 
Decorreu com pompa e circunstância 
no LIUNA Station Banquet & 
Convention Center, em Hamilton, o 
jantar "Enrico Henry Mancinelli 
Tribute", uma justa homenagem ao 
homem e trabalhador do sindicato 
Labourers' International Union of 
North America durante mais de 45 
anos. Emigrou da sua terra natal, 
Corbellino-Eagnano Alto, na Regiao 
Central Italiana de Abruzzo, em 1952. 
Em 1958, apôs vârios trabalhos, con- 
segue entrar para a construçâo civil e 
tornar-se membro da LIUNA, Local 
837. Desde essa data distante, 
Mancinelli nunca mais parou de lutar 
em favor dos trabalhadores, em todas as 
vertentes. 
Em 1971, Enrico "Henry" Mancinelli 
funda o primeiro piano de pensôes para 
a LIUNA na provincia do Ontario. 
Nunca mais parou... Uma vida recheada 
de luta e de glorias, mas sempre simples 
e pronto para ajudar tudo e todos. O 
MC do Jantar-Tributo e de aposen- 
taçâo de Enrico Mancinelli, foi o 
Councillor Ward 7 - Hamilton, Bill 
Kelly. O elogio dos trabalhadores ao 
homenageado foi dado pelo luso-cana- 
diano Manuel Bastos, Business 
Manager LIUNA, Local 837. 
O grande momento da noite teve lugar 
quando The Honourable Sheila Copps 
-Minister of Canadian Heritage-, impôs 
a Medalha de Ouro do Jubileu da 
Rainha de Inglaterra a Enrico 
Mancinelli, o primeiro canadiano a re- 
ceber tal honraria. Depois de um beijo 
carinhoso de Sheila Copps, Mancinelli, 
apenas balbuciou: "Nâo tenho palavras 
para agradecer...", tudo isto sob uma 
trovoada de aplausos. 
Entre as militas homenagens e prendas, 
destacamos aquelas que foram en- 
tregues por luso-canadianos: uma plaça 
sugestiva da ACAPO, entregue pelo 
présidente do executivo, Joe Eustaquio; 
uma plaça gravada da Federaçâo dos 
Comerciantes e Profissionais Luso- 
Canadianos, entregue pelo anterior 
présidente, Charles Sousa e um belo jar- 

^ rào incrustrado, oferta da Local 506, en- 
tregue por Tony do Vale e colegas. 
Convidados pela organizaçâo, estive- 
ram ainda no Jantar-Tributo a Enrico 
Mancinelli, Frank Alvarez, présidente 
de CIRV-fm/O Milénio e FPtv; 
Augusto Rocha, membro do executivo 
da LoccJ 506 e Tony Lucas, antigo 
membro da Local 183, acompanhado 
da mulher. 
Para melhor se conhecer o percurso 
brilhante de Enrico "Henry" mancinel- 
li, transcrevemos a seguir um pouco da 
sua biografia: 

Marido, Pai e Avô estimado 
Director canadiano do Sindicato 
Internacional de Trabalhadores da 
América do Norte (LIUNA) 
Nascido em Corbellino-Fagnano Alto, 
uma aldeia na provincia de LAquila na 
Regiao Central Italiana de Abruzzo, a 4 

de Março de 1925. 
1945-1952 - agente de policia. Força 
Policial Italiana, Roma 
1952 - Emigra para o Canada onde 
começou a trabalhar num restaurante 
de Toronto a lavar pratos. No mesmo 
ano, mudou-se para Hamilton e traba- 
Ihou na empresa National Steel Car. 
1956 - Funda o New Canadian Club 
onde foi présidente durante muitos 
anos. Como imigrante, Enrico sentiu e 
compreendeu as necessidades dos tra- 
balhadores imigrantes. Ajuda novos 
imigrantes a aprender inglês, a acolher 
e compreender os costumes e a estabe- 
lecer-se no novo pais. Começa a lutar 
pelos direitos dos trabalhadores sempre 
que estes sâo explorados. 
1958 - Consegue o seu primeiro traba- 
Iho de construçâo corn a companhia 
Frid Construction Ltd. e torna-se mem- 
bro do Sindicato Internacional da 
América do Norte (LIUNA), Local 837. 
1959-1960 - Représentante e organi- 
zador, LIUNA, Local 837. 
1963 - Enrico foi o primeiro Novo 
Canadiano a ser eleito como Tesoureiro 
da LIUNA Local 837. Ao mesmo 
tempo ocupa a posiçâo de admi- 
nistrador. 
1966-1968 - Ajuda Canadiana para as 
Cheias de Itâlia - membro do comité 
de angariaçâo de fundos. Secretârio- 
Tesoureiro do Comité Canadiano de 
Ajuda para as vitimas do sismo da 
Sicilia. Membro do Comité Italo- 
Canadian Centennial Celebration. 
1971 - Funda o primeiro piano de pen- 
sôes para a LIUNA na provincia do 
Ontario. (Antes desta data, os traba- 
lhadores da construçâo nâo tinham 
nenhum piano). O piano desenvolveu 
ao ponto de incluir os membros da 
LIUNA e respectivas familias das 
provincias do Québec, New Brunswick, 
Nova Scotia, Prince Edward Island and 
Newfoundland. Vice-Presidente do 
Fundo de Pensôes do Trabalhadores da 
zona central e leste do Canada. O 
piano tem presentemente um biliâo de 
dôlares em fundos. 
1972-1975 - Serve como administrador 
do Concelho Distrital da LIUNA na 
provincia do Ontario, representando 
dezasseis sindicatos. Como consequên- 
cia da sua liderança e apoio da coopera- 
çâo ao movimento trabalhador, o sindi- 
cato nunca mais teve grèves nos ùltimos 
30 anos. 
1976 - Tesoureiro para o Comité 
Nacional Canadiano para as vitimas do 
sismo do sul de Itâlia e um elemento 
essencial na angariaçâo de $ 11 milhôes 
de dôlares. 
Présidente e Tesoureiro do Congresso 
Nacional Italo-Canadiano, Hamilton, 
Ontario, representando um milhâo de 
italianos. 
1979 - E-lhe outorgada a Ordem dos 
Filhos de Itâlia como Homem do Ano 
pelo serviço e dedicaçâo â comunidade 
italiana do Canada. 
1980 - Fundador e présidente da 

Charles de Sousa entrega 
a plaça da FPCBP a 
Enrico Mancinelli 

Asssociaçâo da LIUNA de Hamilton e 
da 34 West Avenue Inc. Através da sua 
visâo e determinaçâo, estas organiza- 
çôes nâo-lucrativas forneceram varias 
centenas de casas de rendimento mini- 
me para idosos e déficientes. Nos ülti- 
mos vinte anos, este projecto expandiu- 
se, incluindo agora mais de 600 bairros 
espalhados por Hamilton, Burlington e 
a Peninsula do Niagara. 
1981 - O Estado de Israel homenageia- 
o corn o Prémio Anual de 
Solidariedade pelo tremendo esforço 
em unir os diferentes grupos étnicos e 
religiosos. 

1988 - Membro fundador da LECET - 
Labourers-Employers Cooperation and 
Education Trust (Cooperaçâo de 
Trabalhadores e Patrôes e Fundo para a 
Educaçâo). A LECET tem como obje- 
ctive colocar os trabalhadores e os pa- 
trôes a trabalharem em assuntos co- 
muns âs suas actividades, incluindo a 
expansâo e partilha de mercado, o de- 
senvolvimento da mâo de obra e legis- 
laçâo relacionada corn a construçâo. 
Em 1998, Enrico Mancinelli estabele- 
ceu o Piano Canadiano de Boisas de 
Estudo para os filhos dos membros do 
sindicado local 837. Todo o filho 
 !► 

Enrico "Henry" Mancinelli 
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► (biolôgico ou adoptivo) de um mem- 
bro é automaticamente registado no 
Piano que o torna elegivel para uma 
boisa de estudo de quatro anos no ensino 
superior. Até à data, jâ foram registadas 
mais de 1.100 crianças. De igual modo, 
todos os anos se realiza o Banqueté das 
Boisas de Estudo e Dinheiro para seis 
alunos do ensino superior, filhos de 
membros activos ou reformados. 
1989 - Abertura do Centro Enrico 
“Henry” Mancinelli, em Winona, 
Ontario. Os membros da LIUNA fre- 
quentam cursos e treino para melhorar o 
seu conhecimento na area da construçào 
civil, proporcionando-lhes a oportu- 
nidade de serem promovidos na com- 
panhia. Este programa baseia-se nas 
areas de desenvolvimento de curriculos, 
segundo o avanço da tecnologia e neces- 
sidades de treino, entre outras disci- 
plinas. 

LIUNA. Estas instalaçôes foram um dos 
marcos essenciais na renovaçào urbana. 
Também no mesmo local e sob orien- 
taçâo de Enrico Mancinelli, ergueu-se o 
monumento Immigration Square (Praça 
da Imigraçâo) como tributo a todos os 
imigrantes da comunidade. Corn este 
monumento, Enrico conseguiu que este 
espaço fosse reconhecido pela Direcçâo 
de Monumentos e Lugares Histôricos do 
Canada como um local histôrico da 
cidade. 
2000 - O Primeiro Ministro Jean 
Chrétien outorgou-lhe o Prémio 
Nacional Italo-Canadiano e expressou- 
Ihe a gratidào de todo o Canada por uma 
vida de contribuiçôes significantes e 
genuinas de um italo-canadiano ao 
Canada. 

Trabalho CaiitativD: 
Enrico Mancinelli tem sido parte inte- 

-Nem sei bem, corn uma mistura de sen- 
timentos. Estou muito feliz mas, per- 
gunto a mim mesmo, sera que mereço 
tudo isto? 
-Apôs tantos anos no Sindicato, vai ser 
capaz de deixâ-lo completamente? 
-Nâo, nâo... Aposento-me, mas uma ou 
duas vezes por semana, umas horas, la 
estarei para matar o "vicio". Nâo posso 
parar. 
-E que diz dos muitos portugueses corn 
quem contactou e trabalhou? 
-Nos prmeiros anos nâo havia por- 
tugueses. Começaram a chegar mais 
tarde. Uns trabalhadores maravilhosos. 
Boa gente. Deram um grande impulso à 
construçào civil. Gente muito dedicada. 
Tenho entre eles muitos amigos e es- 
pero continuar a ver muitos portugue- 
ses na construçào e no apoio ao 
Labourers' International Union of 
North America. Muitas felicidades para 

todos e obrigado pela ajuda que me 
deram. 
Para fechar o importante acontecimen- 
to, Joseph S. Mancinelli -International 
Vice President and Central and Eastern 
Canada Regional Manager da LIUNA 
e. President, LIUNA Local 837-, falou 
das qualidades do pai e de tudo quanto 
deu de si prôprio ao Sindicato e â cons- 
truçâo civil no Ontârio. Um homem ex- 
emplar como trabalhador e chefe de 
familia. Um abraço e beijos uniram pai 
e filho quando Enrico Mancinelli subiu 
ao palco para agradecer as palavras do 
filho e o Tributo que lhe prestaram. 
Contou, corn certa graça determinadas 
peripécias da sua vida de trabalho e luta 
e finalizou, pedindo a todos: Para a 
frente, sempre! 
Parabéns, Enrico "Henry" Mancinelli. 

JMC 

1989 - O ministério dos Negôcios 
Estrangeiros do Canada e “La Voce 
del’emigrante” de Itâlia homenageiam 
Enrico Mancinelli pelos anos de exce- 
lente trabalho dedicado à comunidade 
italo-canadiana. 
1989 - A Fundaçâo Nacional Italo- 
Americana homenageia-o pela con- 
tribuiçâo prestada,à comunidade Italiana 
do Canada. 
1995 - Enrico Mancinelli é empossado 
na Galeria de Distinçôes de Hamilton 
(Hamilton Gallery of Distinction) pela 
enorme contribuiçâo prestada à comu- 
nidade. 
1996 - E nomeado para servir na 
Direcçâo de Serviços Policiais de 
Hamilton do Governo do Ontario, chefi- 
ada jlelo entâo primeiro ministro Mike 
Harris. Porém, ao ûltimo minuto teve 
que recusar esta honra devido a Ihe ter 
sido diagnosticado um cancro na prosta- 
ta e ter começado a terapia extensiva de 
radiaçâo. 
1998 - Forma as instalaçôes de Cuidados 
Intensivos a Longo Termo da LIUNA. 
As primeiras instalaçôes foi inaugurada 
na primavera de 2002, na baixa da 
cidade de Hamilton. As segundas insta- 
laçôes, também localizadas em 
Hamilton, estâo na fase final de cons- 
truçâo com inauguraçâo prevista para o 
final de 2002. Estas instalaçôes provi- 
denciaram a comunidade com 260 
camas para os pacientes da comunidade 
com doença prolongada 
1999-2000 - Elder do grupo da LIUNA 
na revitalizaçâo urbana. Sob a sua lide- 
rança, a LIUNA obteve a estaçâo de com- 
boios CN Rail, hâ muito abandonada, e 
restaurou-a numa Instalaçôes de 
Conferências e Salâo de Banquetes da 

grante na angariaçâo de fundos através 
de vârios eventos, nomeadamente para 
a Children’s Wish Foundation, a Down 
Syndrome Association, a Habitat for 
Humanities, a Universidade McMaster, 
o Hospital St. Peter’s, a Canadian 
Cancer Society e a Heart and Stroke 
Foundation. 
Para além do trabalho desempenhado 
em nome destas situaçôes, Enrico tam- 
bém se envolveu notros projectos, ao 
longo de 40 anos, numerosos de mais 
para serem todos mencionados. 
Inùmeras vidas jâ foram tocadas pelo 
trabalho caritativo, compaixâo e gene- 
rosidade deste cidadâo. 
De outras actividades e intéressés que 
defende, Enrico Mancinelli esta filiado 
corn: 
- The Dante Alighieri Society 
- The Order of the Sons of Italy (Trieste 
Lodge) 
- The Nuova Italia Club 
- The New Canadian Club (ex-presi- 
dente) 

Enrico teve sempre a capacidade de 
aprender com o passado para olhar em 
frente para o futuro. 
Como Canadianos, temos a felicidade 
de ter sido influenciados com a vida e a 
presença de Enrico “Henry” 
Mancinelli... um Canadiano que 
abraçou esta terra e as suas gentes. 

Conversâmes um pouco com o home- 
nageado, durante o jantar-tributo. 
Homem de poucas falas, humilde, de 
uma simpatia extrema. Quando Ihe 
pusémos a pergunta da praxe, "como 
sente este convivio e homenagem?", 
respondeu-nos: 

^hianueà Az ^iâoa 

Se procura mobüias boas, bonitas, baratas e bom servico 
so nâ um local... ARTNOVA Furniture Plus! 

Decore 
oseular 

porpreços 
sem concor- 

rencia 

A casa que corre mundo para es- 
colher os melhores estilos em 
moveis e artigos decorativos, 
garantindo-lhe os melhores preços 
é sô uma: 
ARTNOVA Furniture Plus. 

VISITE Jâ A ARTNOVA FURNITURE PIUS 

416-53S-1133 
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Congresso liberal: 
2003 ou 2004P 

Dia do Ambiente e 
0” Summerfest 

O anùncio de que Jean Chrétien iria 
abandonar a politica em 2004 nâo foi o 
suficiente para acalmar alguns deputa- 
dos e militantes do Partido Liberal. 
Depois do anùncio, alguns membres 
pediram a convocaçâo de um congres- 
so para se escolher um novo lider 
Liberal, meses antes da retirada do ac- 
tual Primeiro Ministro Jean Chrétien. 
O présidente do partido informou os 
meios de comunicaçào social de que 
esta a tentar a acomodar os dois lados, 
ou seja, os que querem um congresso 
no Outono de 2003 e os que querem 
esperar pela retirada de Jean Chrétien. 
Stephen LeDrew esta optimista e 
acredita que conseguirâo chegar a um 
acordo que abrirâ o caminho para 
uma campanha à liderança do partido 
e que culminarâ numa conferência na- 
cional para o mês de Outubro ou 
Novembro do proximo ano - très ou 
quatro meses antes de Fevereiro, 2004, 
data anunciada por Jean Chrétien. 
O comité responsâvel pela organizaçâo 
do Congresso deverâ reunir-se a 7 de 
Setembro em Ottawa para discutir a 
data do congresso e outros assuntos 
que surgiram depois do anùncio de 
Jean Chrétien. 
O ex-ministro das finanças e candidato 
preferido à liderança, Paul Martin, 
disse que poderâ esperar pelo inlcio de 

2004 para o congresso, embora muitos 
dos sens apoiantes nâo concordem 
corn a sua opiniào por acharem que 18 
meses é muito tempo para se esperar 
por um congresso, de igual modo que, 
ao fazê-lo, o proximo lider nâo terâ 
muito tempo para se preparar antes 
que sejam convocadas as prôximas 
eleiçôes fédérais. EI 

Mario Silva, vereador para a 

area municipal da Davenport, 

esta a organizar o Dia do 

Ambiente a ter lugar no parque 
de estacionamento da Dufferin 

Mail, dia 7 de Setembro, entre 

as lObOO e as 14b00. 

Neste dia os moradores poderâo obter 
gratuitamente caixas azuis e cinzentas 
para os produtos reciclâveis, contra a 
entrega de caixas danificadas ou 
provem em como mudaram de 
residência recentemente. Caixas adi- 
cionais estarâo à venda por $5.00. 
Qualquer morador poderâ ainda 
deslocar-se a este local para deixar 
produtos tôxicos tais como baterias, 
ôleo de motores, medicamentos que 
tenha em casa ou ainda pneus (mâxi- 
mo de 5 por cada morada) ou filtros 
da âgua Brita. No caso de também, 
ter roupa, bicicletas, cadeiras de 
rodas, computadores, pequenos elec- 
trodomésticos que jâ deixou de uti- 
lizar poderâ deixâ-los neste mesmo 
local a fim de serem novamente uti- 
lizados. 
Mârio Silva que é igualmente o repré- 
sentante do Canadâ no Conselho 
Internacional de Inciativas Locals 

para o Ambiente e que recentemente 
participou na Cimeira Mundial sobre 
o Desenvolvimento Sustentâvel, 
salienta, “é fundamental educar a popu- 
laçâo sobre o que diariamente pode- 
mos fazer em defesa do meio ambi- 
ente. Igualmente importante é, asse- 
gurar, que as entidades governamen- 
tais ofereçam à populaçâo as 
condiçôes necessârias para que estas 
medidas possam ser seguidas.” 
No dia seguinte, Domigo, 8 de 
Setembro, Mârio Silva realizarâ tam- 
bém o seu jâ famoso 8° Summerfest. 
Esta confraternizaçâo entre vizinhos, 
como o Mârio Silva gosta de lhe de- 
nominar, decorrerâ no Dufferin Grove 
Park, localizado em frente à Dufferin 
Mail, entre as lOhOO e as 15h00. 
Os moradores poderâo participar 
numa venda de objectas usados e assis- 
tir a uma peça de teatro interpretada 
pelo Clay and Paper Theatre. Haverâ 
vârias actividades para crianças e ofere- 
cemos cachorros quentes e bebidas 
grâtis. Por isso, nâo faite a esta con- 
fraternizaçâo e aproveite a oportu- 
nidade para se desfazer de objectos 
que jâ nâo nécessite. Caso esteja in- 
teressado em participar na venda de 
produtos usados, telefone para o 
Gabinete de Mârio Silva (416-392-7012) 
a fim de reservar uma mesa, ta 

Hifftém VemiftgpA lVke£eôah 
Domingos Meat Packers Ltd. 

Festas do 
Centro Cultural 
Portuguêsde 
Mississauga 

Dia 
14 de Setembro 

Baile das 
Vindimas 

Gonjunto 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: (4161762-5503 OU 1-800-935-4441 
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Dr. NOTA AMARAl homenageado em Toronto 
O acontecimento teve lugar no Oasis 
Convention Centre, em Mississauga, 
no passado Domingo, dia 1 de 
Setembro. 
Foi, na diaspora, a primeira home- 
nagem ao Dr. Mota Amaral, apôs a 
sua tomada de posse como Présidente 
da Assembleia da Repüblica. 
Na elegante sala de recepçôes do 
Oasis Convention Centre, dialogâ- 
mos corn o Dr. Mota Amaral, antes 
de ser positivamente "amarrado" por 
inümeros amigos e admiradores da 
sua admirâvel carreira politica. 
Simpâtico, conhecedor e de uma cor- 
recçâo inescedivel, apôs agradecer- 
mos a gentileza e dar-lhe as boas vin- 
das, começou por dizer: 

Mota Amaral - E um enorme prazer 
estar novamente em Toronto e encon- 
trar tanta gente portuguesa que aqui 
marca um papel prestigiante para o 
nosso pais. 
JMC - De igual modo prestigiante 
para os portugueses é ver o Dr. Mota 
Amaral como nùmero do governo, 
ocupando o cargo de Présidente da 
Assembleia da Repüblica. Desde 
que tomou posse, jâ introduziu algu- 
mas modificaçôes e tem outras 
planeadas, das quais gostariamos que 
falasse. 
Mota Amaral - Estou empenhado em 
melhorar a qualidade do trabalho 
parlamentar, aumentar a visibilidade 
e eficàcia do parlamento no funciona- 
mento da democracia portuguesa. 
No entanto, este empenho é partilha- 
do por todos os meus colegas parla- 
mentares de todos os partidos e cor- 
responde ao mandata que recebemos 
do eleitorado. Quando o povo votou 
no mês de Março passado deu um 
sinal de mudança. Ora, é preciso que 
essa mudança se progete no trabalho 
do parlamento. E, portanto, essencial 
que os nossos -concidadâo captem 
corn toda a clareza que estamos a tra- 
balhar em beneficio dos seus interess- 
es e para serviço de Portugal. 
JMC - Como analisa os primeiros 
meses de governo de Durâo Barroso? 
Mota Amaral - O governo de Durâo 
Barroso recebeu uma tarefa muito pe- 
sada. Portugal esta num momenta 
dificil e a situaçâo econômica mondi- 
al também é complexa. Dai que esta- 
mos a tentar encontrar um caminho 
de eficiência e de capacidade de de- 
cisào para enfrentar os desafios que 
sâo grandes, mas que, estou convenci- 
do, os vamos vencer. 
JMC - Entretanto, também visita os 
Açores, a sua terra natal... 
Mota Amaral - Bom, eu vivo nos 
Açores. Vou é todas as semanas a 
Lisboa. 
JMC - Como tem visto a evouluçâo 
dos Açores apôs a sua presidência? 
Mota Amaral - Os Açores tinham os 
alicerces bem lançados para o seu pro- 
gresso e, por isso mesmo, estâo bem 
encaminhados pelas vias do desen- 
volvimento. Estou convencido que o 
desenvolvimento dos Açores vai con- 
tinuar, que a democracia funcionarâ 
plenamente e é para mim motivo de 
satisfaçâo verificar que o esforço real- 
izado na fase funcional da nossa au- 

tonomia, tem dado bons frutos e 
beneficios para o povo açoriano. 
JMC - Mantem bom relacionamento 
corn o Dr. Alberto JoâoJardim? 
Mota Amaral - Com certeza. Somos 
bons velhos amigos e, por isso, man- 
temos o nosso diâlogo e colaboraçào, 
embora corn tarefas diferentes, mas 
sempre empenhados, cada um no seu 
posto, em servir bem o nosso pais. 
JMC - Certamente que agora tem 
uma visào diferente sobre o assunto e, 
por isso, gostaria de lhe perguntar o 
que é que falta à autonomia dos 
Àçores e da Madeira? 
Mota Amaral - A autonomia tem 
caminhado muito e conseguido pres- 
tigiar-se nâo sô no nosso pais, como 
além fronteiras. Hoje é inquestiona- 
velmente um projecto estruturante do 

prôprio Portugal do século XXL Por 
isso, vamos continuar a fortalecer a 
autonomia, a prôxima revisâo consti- 
tucional ira ao encontro de alguns 
problemas existentes, de modo que as 
comunidades insulares possam ser 
cada vez mais responsabilizadas pela 
resoluçâo dos seus problemas. 
JMC - Que mensagem deixaria a 
todos os portugueses de Toronto? 
Mota Amaral - Agradeço toda a sim- 
patia corn que sempre me recebem e 
vejo corn muita satisfaçâo que os por- 
tugueses do Canada, muitos oriun- 
dos dos Açores, continuam a afirmar- 
se, temos o nosso papel e o nosso 
prestigio de povo aberto ao mundo 
como veiculo ideal de culturas corn 
um lugar, neste pais, para se afirmar. 
E estâ a afirmar-se: é uma satisfaçâo 
encontrar um ministro provincial que 
é português, mas é preciso que 
muitos outros surjam a dar a sua con- 
tribuiçâo para o progresso desta terra 
que também é nossa. 
jMC - Sera que o seu prôximo passo 
é a presidência da Repüblica? 
Mota Amaral - Desde logo, tenho 
uma grande honra em ter esta tarefa 
confiada pelo parlamento de ser 
présidente da Assembleia da 
Repüblica. Aliâs, é a primeira vez 
que um açoriano é présidente do par- 
lamento. Vou continuar empen- 
hado em dirigir a minha tarefa e é 
nela que procurarei idealizar os 
meus projectos, tendo em vista o 
bem do pais. 
JMC - Obrigado. 
Mota Amaral - Eu é que agradeço. 
Boa sorte e felicidades para todos. 

Aproveitâmos para dialogar corn 
Oliveira Neto, um dos responsâveis 
por este evento de trazer a Toronto o 
présidente da Assembleia da 
Repüblica, Dr. Mota Amaral a 
Toronto. 

JMC - Como se sente com este even- 
to? 
Oliveira Neto - Muito feliz. Este 
comité tem vindo a desempenhar um 
enorme trabalho, nomeadamente o 
Dia dos Açores que celebrâmos este 
ano e agora a vinda do Dr. Mota 
Amaral. Nâo foi dos melhores dias 
devido a uma série de circunstâncias 
e ao feriado, mas conseguiu-se. 
Acima de tudo, devemos notar este 
reconhecimento do présidente da 
Assembleia da Repüblica em se des- 
ponibilizar para vir até Toronto. 
Sem dirigirmos elogios a nôs 
prôprios, podemos dizer que a comu- 
nidade portuguesa de Toronto, es- 
pecificamente a açoriana, é a 
primeira a prestar homenagem ao Dr. 
Mota Amaral. 
JMC - Entretanto, aproxima-se mais 

um Ciclo de Cultura Açoriana. 
Oliveira Neto - Dentro de très sem- 
anas, começa o 16° Ciclo de Cultura 
Açoriana que estâ praticamente estru- 
turado e, como sempre, vamos ter al- 
gumas figuras de grande destaque, 
nomeadamente o présidente da 
Assembleia Gérai da Casa dos Açores 
do Norte, um professor universitârio, 
diversas personalidades... E espero 
que siga dentro da aceitaçào que os 
ültimos têm tido. 
JMC - Decorrerâ no mesmo local. 
Oliveira Neto - Sim. No Lusitânia 
que continua a apoiar-nos, cedendo o 
sala para a realizaçâo deste Ciclo. 
JMC - Obrigado. Parabéns e boa 
sorte para o 16° Ciclo de Cultura 
Açoriana. 
Oliveira Neto - Obrigado. 

Como foi dito por Fernando Faria, 
Présidente da Casa dos Açores, em 
Toronto e membro do Comité 
Organizador da homenagem, o "Dr. 
Mota Amaral é um exemplo para 
todos!". 
Sem düvida, um bom exemplo a 
seguir. 
Que bom séria que os nossos jovens 
luso-canadianos seguissem o exemplo 
e se dedicassem um pouco mais à 
politica deste enorme pals de acolhi- 
mento! Tentar uma carreira politica 
cheia de vitôrias, coerência e verticali- 
dade, como a do Dr. Joâo Bosco Mota 
Amaral. Um homem que sempre hon- 
rou a Regiâo Autônoma dos Açores, a 
sua Regiâo, e o pais, o seu Portugal. 
E, como disse, corn o seu sorriso 
caracteristico: "Vivo nos Açores e vou 
todas as semanas a Lisboal". Um 
homem simples e tranquilo. 

Obrigado, Dr. Mota Amaral. 

JMC/Ana Fernandes 

Combata o cancro 
Deixe de sofrer e viva mais anos 

PARA MAIS INFORMAçôES 

SAFE-T-ZONE INVESTMENTXtD 
TEL.: 416-738-6352 

PAGER 416-719-4767 
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0 Sistema Nervoso 
e os Casos Depressivos 
No sentido de ir ao encontro de al- 
guns casos que preocupam a comu- 
nidade, respondendo mais concreta- 
mente a distùrbios do sistema ner- 
voso (depressao), sob o ponto de vista 
naturopatico. 
O sistema nervoso, centralizado no 
cérebro e na espinal medula é, o pro- 
cessador de todas as sensaçôes, re- 
cebendo e enviando informaçôes 
através dos nervos e terminais ner- 
vosos. 
Ser firme ou agressivo? Enérgico, de- 
cidido ou extremamente ansioso? 
Agir corn sabedoria, calma e ponde- 
raçâo, faz parte de uma aprendizagem 
constante. Adoptar este género de 
postura significa aprender a lidar corn 
o desconhecido de forma tranquila, as- 
sumindo a responsabilidade pela 
prôpria qualidade de vida e entenden- 
do os acontecimentos e adversidades 
como etapas da prôpria vida. 
No nosso organismo, o que nos ajuda 
a encontrar este equilibrio é o bom 
funcionamento do sistema nervoso. 
Da saüde deste sistema, que propor- 
ciona os meios de comunicaçâo entre 
o ambiente externo e o universo inte- 
rior do corpo, résulta o equilibrio da 
nossa harmonia fisica e mental. 
Do mesmo modo, o sistema nervoso 
do corpo pode ser comparado à rede 
de comunicaçâo de uma companhia, 
conectada a um computador central. 
Esta rede transmite sinais de dentro 
do sistema e dos sistemas de outras 
companhias. 
Assim, o sistema nervoso do nosso 
corpo proporciona-nos um meio de 
comunicaçâo vital entre o nosso 
mundo exterior e interior. Os 
ôrgâos dos sentidos do sistema ner- 
voso recebem informaçâo externa e a 
transmitem ao cérebro. 
No cérebro (computador central), é 
classificada, colocada em ordem de 
prioridade e transportada para os 
ôrgâos, tecidos e células, para que 
estes possam adaptar-se às mudanças 
em ambros os ambientes. 
O sistema nervoso pénétra em todos 
os tecidos do corpo, da mesma 

maneira que o sistema circulatôrio. 
E composto de 28 biliôes de 
neurônios (células nervosas). Estas 
células sâo os nossos “especialistas 
em comunicaçôes” e transmitem as 
mensagens por meio de sinais eléctri- 
cos. 
Todos os nossos sentidos (visâo, au- 
diçâo, olfacto, paladar e tacto) sâo 
uma parte vital da rede do sistema 
nervoso, dependendo de processo 
mecânicos, quimicos e eléctricos para 
sentirem o ambiente e as condiçôes 
do corpo. Esta informaçâo é logo 
transmitida ao cérebro por meio de 
impulses nervosos. 
Assim, o sistema nervoso funciona 
electroquimicamente, ou seja, pe- 
quenos impulses ou correntes passam 
pelas fibras sem que estas se movam, 
mudem de cor ou alterem a sua 
aparência ou aspecto. A corrente é 
gerada em intercâmbios de milési- 
mos de segundo através da mem- 
brana das células nervosas, entre as 
particulas de sôdio e de potâssio car- 
regadas electricamente. 
Desta forma o sistema nervoso comu- 
nica dois tipos bâsicos de men- 
sagens: uma para activar e a outra 
para relaxar. 
Algumas das suas acçôes sâo au- 
tomâticas e involuntârias como por 
exemple (as batidas do coraçâo, a res- 
piraçâo e a digestâo) e as outras sâo 
voluntârias como (corner, beber, 
andar, etc...). 
Além de influenciar as funçôes fisicas 
do corpo, o sistema nervoso também 
interfere na maneira como agimos ou 
reagimos diante de pressées ou situa- 
çôes de perigo, catâstrofe, etc. 
A reacçâo “lute ou fuja” é um bom 
exemple. 
Esta reacçâo ou estado é estimulado 
hormonalmente para preparar o 
corpo contra um perigo que se aproxi- 
ma. As reacçôes quimicas influenci- 
am o coraçâo, o sistema nervoso, 
müsculos, ôrgâos e outras âreas do 
corpo. 
Nesta conformidade nécessitâmes de 
protéger o sistema nervoso através de 

br* 
Narciso Figueiredo 

27/10/1949 - 31/08/2002 

A Local 30 lamenta a perda do 
membro Narciso Figueiredo e 
envia sentidas condolêncïas 

à famflia enlutada. 
Paz à sua aima. 

constante- 

uma boa e adequada ali- 
mentaçâo, para que os 
nervos possam comu- 
nicar e controlar corn 
precisâo as vârias 
pressées ou situaçôes a 
que estâmes expostos 
mente. 
A tensâo nervosa é um facto na vida 
de todos nôs. O grau de intensidade 
corn que ela nos afecta negativa- 
mente é, em grande parte, determi- 
nado pela maneira como reagimos 
diante das pressées que nos cercam. 
Ainda que os problemas diârios 
pareçam de pouca importância, o 
cientista naturôlogo Dr. José Castro 
descobriu e provou que, quando estes 
se somam, podem ter mais impacto 
na nossa saüde do que um aconteci- 
mento traumâtico, tal como a notlcia 
de morte, uma doença grave ou difi- 
culdades econômicas. 
O nosso sistema nervoso nâo des- 
tingue uma ameaça fisica de uma 
emocional. Assim as crianças que 
gritam, um patrâo ou chefe critico, as 
contas ou prazos... vencidos de paga- 
mentos, assim como outras crises 
mentais e emocionais podem ser 
percebidas pelo nosso sistema ner- 
voso como uma forma de “perigo”. 
Estas situaçôes podem também 
provocar a reacçâo acima referida de 
“lutar ou fugir”. Este mecanismo de 
defesa pode danificar a nossa saüde 
visto que a energia produzida nâo é 
utilizada nem pela luta nem pela 
fuga. 
Desta forma uma tensâo emocional 
prolongada pode conduzir ao en- 
fraquecimento da saüde, demons- 
trando que nâo estamos controlando 
adequadamente as pressées. Nesta 
particularidade a estimativa indica 
que a metade dos pacientes que visi- 
tam os consultôrios médicos pade- 
cem de sintomas que podem ter 
origem psicolôgica. 
E verdade que a tensâo emocional 
nâo é o ünico factor relacionado ao 
mal-estar ou às doenças, nem tam- 
pouco a sua causa principal. 
Todavia, é um dos factores de risco 
associados ao mau estado do corpo e 
por conseguinte da saüde. 
Também désignâmes tensâo nervosa 
por “stress” e como jâ vimos, podem 
existir muitas causas para que o 
“stress” e diverses sintomas que ele 
provoca se manifestarem. 
O psicôlogo Donald A. Tubesing rela- 
cionou a tensâo nervosa com as cor- 
das de um violino: nécessitâmes de 
“tensâo suficiente para produzir 
müsica - porém, nâo muita, para nâo 
rebentar corn as cordas”. 
Analisando este exemple, é possivel 
controlar a nossa tensâo de forma a 
minimizar sens efeitos através de exer- 
cicios, técnicas de meditaçâo, relaxa- 
mento, mudança de atitude e uma 
melhor e adequada alimentaçào. A 
tensâo nervosa pode aumentar a ne- 
cessidade de ingerir certes alimentes, 
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Manuel R.C. Meio, N.D. 

Naturôlogo - vice-presidente do 
Colégio Português dos 

Naturopatas. 

uma vez que altera o 
nosso processo metabôli- 
co. 
Por exemple, um aumen- 
to no ritmo do métabolis- 
me provoca uma ele- 

vaçào no consume de hidratos de car- 
bone, o que por sua vez exige um au- 
mento de fiamina e de outras subs- 
tâncias da familia do complexe B. 
A tensâo nervosa estâ estreitamente 
relacionada corn a nutriçâo. O 
exemple de reacçâo de “luta” ou de 
“fuga”, modifica o processo do 
métabolisme, aumentando a necessi- 
dade de certas vitaminas solüveis em 
âgua que devem ser substituidas dia- 
riamente. E justamente por isso que 
as vitaminas C e as do complexe B 
sâo o centre de todos os suplementos 
vitaminicos contra a tensâo nervosa. 
Assim como as vitaminas do com- 
plexe B sâo as mais necessârias para 
suster a saüde dos sistema nervoso. 
Os alimentes refinados ou desnatura- 
dos, o café, o châ preto fermentado, o 
tabaco e certas drogas quimicas, sâo 
alguns dos “ladrôes” do complexe B. 
Nesta conformidade, o nosso corpo 
ao ser delapidado durante algum 
tempo dos nutrientes bâsicos, que os 
alimentes desnaturados nâo sâo ca- 
pazes de fornecer, adoece e nesta par- 
ticularidade engendra a chamada 
“depressào nervosa”, que vulgar- 
mente, désigna o estado de abati- 
mento fisico e moral duma pessoa. 
Clinicamente o sindroma depressive 
caracteriza-se por humorfiste, sentido 
como tristeza vital, por embotamento 
da reactividade emocional, por po- 
breza afectiva (chega-se mesmo à in- 
capacidade para sentir), por retarda- 
mento das funçôes intelectuais (ini- 
biçâo do pensar, desatençâo, 
lentidâo da memôria e da ideaçâo), 
por retardamento das funçôes psico- 
motoras, etc. O doente ou pessoa 
assim afectada sente-se inibido, 
desinteressado, perde a iniciativa, o 
gosto pela vida, isola-se; tem senti- 
mentos de auto-desvalorizaçâo pes- 
soal, desculpa de ansiedade que 
muitas vezes chega a ideias de perda 
de libido, impotência; insônias persis- 
tentes, anorexia que muitas vezes 
leva a perder ou a aumentar o peso. 
Enfim, sâo casos complicados muitas 
vezes de solucionar dentro dos dese- 
jos imediatos das pessoas ou dos fa- 
miliares, mas que nâo sâo impossiveis 
de soluçâo se acaso as pessoas os com- 
preendem, colaboram e se submetem 
às necessârias curas de desintoxi- 
caçào prvistas e explicadas no livro 
do naturôlogo Manuel Meio “Guia 
Prâtico da Alimentaçào Saudâvel e 
da Terapêutica Natural”, terceira 
parte, pagina 216. Livro este que estâ 
a ser distribuido pela Ervanâria 
Victoria, assim como os suplementos 
e os remédios naturals ou homeopâti- 
cos para a cura da depressào nervosa, 
que sô sâo üteis depois da cura de 
desintoxicaçào. □ 
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Mais prémios para 
Ferpapda Teixeira 
A conhecida agente de Real 
Estate (Fernanda Real Estate- 
Sociedade de Mediaçâo 
Imobiliâria, Ltd.) em Portugal, 
Africa do Sul e Canadâ, 
Fernanda Teixeira, esta de 
parabéns, porque a sua firma 
foi de novo galardoada com 
prémios mâximos interna- 
cionais. 
Depois de em 2000, em 
Madrid, ter recebido o 
"International Gold Star 
Award For Quality", Fernanda 
Teixeira recebeu em Frankfurt, em 
2001, O "International World Star 
Award For Quality" e, este ano, em 
Paris, atingiu o mâximo corn o 
galardâo "International World 
Diamond Star Award For Quality". 
Este ültimo prémio représenta a maxi- 

ma pontuaçâo da organizaçào que re- 
conhece na firma de Fernanda 
Teixeira, o "culminar de uma vida de 
trabalho dedicada à construçâo de 
uma melhor comunidade". 
Em contacte corn Fernanda Teixeira, 
em Lisboa -apôs uma estadia de 2 

meses em Cape Town- 
Africa do Sul-, nâo sô 
aproveitamos para a felici- 
tar como também para 
sabermos de que em breve 
vira a Toronto onde man- 
tém o seu negôcio e muitos 
amigos. 
Os amigos poderào contac- 
tâ-la pelo E-mail: fernan- 
da.teixeira@netc.pt 
Parabéns e até breve, 
Fernanda Teixeira. 

Quentel Quente! 
Cada vez mais quentel 
WINTERFEST 

Happy Travellers e CIRV-fm, responsâveis pela organizaçào do WIN- 
TERFEST, comunicam que em 2003 estarâo em MAYAN RIVIERA, 
no México, no Hotel de 5 estrelas, "FIESTA GRANDE RESSORT". 
Partidas de Toronto, a 17, 18, 19 e 20 de Janeiro/03, por uma semana, 
com tudo incluido, desde $1.335.00, mais taxas; nas mesmas datas e 

' por duas semanas, tudo incluido desde $2.125.00, mais as taxas. 
Um novo destino para as suas férias de Inverno, corn mais qualidade e 
uma nova selecçâo. 
Faça as suas réservas em Happy Travellers, na Galleria Shopping Mall, 
em Toronto, ou telefone para: 41 B 531 -5000. 
WINTERFEST'2003, em Mayan Riviera, Cancun, México. 
Um novo destino para uma comunidade exigente! 

Quente! Quente! Cada vez mais quente! 

Grande campanha. 
IMâo perça es'ta oferta especial e os nossos 
baixos preços para est;e fan'tàs'bico saldo... 

Juros de 1.9%, durante 
5 anos na maior parte 
des modèles de 2002 

Cavalier 20014 portas, demonstraçao 

(venda a dinheiro) 

EARNING CUSTOMER TRUSTA CONFIOENCESINCE 1945 
Web: www.westyorkchev.com • E-mail: service@westyorkchev.com 

EGLINTOS 

ST. CLAIR 

1785 St. Clair Ave. W. vtm 656-1200 
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As opiniôes expressas por Mateus Machado ndo reflectem as opiniôes dojomal 0 Milénio. 
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Angola esta entre os cinco paises 
mais corruptos do mundo, diz a or- 
ganizaçâo internacional 
Transparency International. Esta 
ONG, fundada em 1993 tern como 
objectivo reduzir a corrupçâo gover- 
namental no mundo. Tern escritôrios 
em 87 paises, e esta sediada em 
Berlim, na Alemanha. 
Quarta-feira, a IT publicou o seu 
indice anual de percepçâo de cor- 
rupçâo deste ano, em que Angola 
surge no 98° lugar quase no fundo da 
tabela, posiçâo partilhada também 
pelo Madagascar e pelo Paraguay. 
No centésimo primeiro lugar encon- 
tra-se a Nigéria, enquanto que o pais 
mais corrupto do mundo é o 
Bangladesh. 
Peter Eigen, présidente da 
International Transparency disse 
que o indice publicado este ano révéla 
que as elites politicas e os seus com- 
parsas continuam a receber subornos 
sempre que hâ oportunidade para 

Angola um dos paises mais 
corruptos do mundo 

mm 
i 

ISSO. 

“De mâos dadas corn empresârios 
corruptos essas eûtes acorrentam 
naçôes inteiras à pobreza, impedindo 
o desenvolvimento sustentâvel”, 
acrescentou. 
No indice de percepçâo, os paises re- 
cebem uma qualificaçâo de zero a 
dez. Em très sondagens relacionadas 
corn Angola, este pais recebeu uma 
qualificaçâo minima de 1 a 0,6 e uma 
maxima de dois que pos o pais quase 
no fundo da tabela, portante entre os 
mais corruptos do mundo. 
A IT fez notar que sete em cada dez 
paises tiveram menos de cinco pon- 
tes, o que reflecte uma percepçâo de 
grandes niveis de corrupçâo entre 
politicos e funcionârios pùblicos. 
O director da organizaçâo disse que 
as elites politicas corruptas no 
mundo em desenvolvimento, traba- 
Ihando de mâos dadas corn em- 
presârios gananciosos e investidores 
sem escrûpulos estào a pôr os seus 
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AIDS CommsSese of Toronto 

SERVIÇOS 6 PROGRAMAS DO 
AIDS oowMirree OFTORONTO 

399 Ch«foh St., 4Lh floor 
Tofooto.ON *S58 2J6 

Fernanda da Silva 

Rui Rires 

’ Serviço de aconsethamento {iratuito para famtlîas e individuos 
infectados ou afectados pelo virus da AlDS/SîDA. 

- Ajuda na procura de emprego e currfeulum vîtae {résumé). 

- Preenchtmento de Decteraçao de împostos 
(Income Tax return). 

Aulas de computadores para pessoas HIV posdîvas, 

- ProQramas de educaçio e prevençâo para Jovens e aduftos. 

* Oportunidades de voluntarfetdo e respcctivo treino. 

- Acompanhamento ao médico e ao hospdal. 

- Assistência para piofissîooals que trabalham na ârea de 
HIV/A IDS (medicos, assistantes sociate, etc). 

TCi; 416*340“S484, ext,290 {Fernanda) ou ext. 242 (RuI) 

E'-MAÎt; fdasiîva#actoronto.org ou rplres@actoronto.org 

WEBSîTEî wwvr.actofonto.org/portuguese/index.html 

ganhos acima do bem estar dos 
cidadàos e do desenvolvimento 
econômico dos seus paises. 
Dos paises de lingua portuguesa que 
fazem parte do indice de percepçâo 
de corrupçâo, o Brasil esta em 43° 
lugar. Portugal que é visto como 
sendo menos que o Brasil, esta em 
25° lugar. Moçambique e os outros 
paises africanos de lingua portuguesa 
nâo fazem parte das sondagens. O 

pais corn menos percepçâo de cor- 
rupçâo é a Finlândia, seguindo-se a 
Dinamarca, Nova Zelândia e 
Islândia. Seguem-se Singapura e 
Suécia. Os Estados Unidos estâo em 
décimo sexto lugar. 

MM 

Présidente Chiluba 
em apures 
A residência do ex-Presidente 

da Zâmbia esta cercada pela 

policia. 

Dezenas de policias cercaram 

este sâbado, em Lusaka, a 

residência do antigo présidente 

da Zâmbia Frederick Chuiluba, 

suspeito dos crimes de 

corrupçâo e negocios de droga. 

A policia, segundo fonte prôxima do 
ex-chefe de Estado, dispôe de um 
mandado de captura para Chiluba, 
cuja imunidade judicial foi levantada 
pelo Supremo Tribunal da Zâmbia e 
deverâ ser detido e julgado pelas 
acusaçôes de que é alvo. 
O Juiz Anthony Nyangulu, em 
declaraçôes à imprensa, afirmou que 
o Parlamento agiu de acordo corn os 
seus poderes quando votou no mês 
passado o levantamento da imu- 
nidade presidencial de que Chiluba 
beneficiou durante a década em que 
esteve no poder (1991-2001). 
Vârios responsâveis do Governo de 
Chiluba e ele prôprio sâo acusados 

de corrupçâo relativa aos ültimos 
meses de governaçâo do antigo 
Chefe de Estado zambiano, no âm- 
bito de um processo ordenado pelo 
actual présidente do pais. Levy 
Mwanawasa. 
O ex-Presidente e alguns dos seus 
apoiantes sâo acusados do desvio de 
80 milhôes de dôlares (cerca de 80 
milhôes de euros) durante os 10 anos 
em que esteve no Governo, embora 
Chiluba negue as acusaçôes e os seus 
advogados tencionem recorrer da de- 
cisâo judicial. 
O actual présidente concedeu um 
perdâo a Chiluba caso este de- 
volvesse o dinheiro alegadamente 
desviado, milhôes de dôlares de fun- 
dos pùblicos vitais a um pais que é 
um dos mais pobres do mundo. 

MM 

A tarde do Cacusso 
E assim mesmo amigo leitor, tudo 
porque Helga Sobral apagou 
dezanove vêlas no dia 31 de Agosto , o 
dia do seu aniversârio. Parecia mesmo 
os dias de tarde azul na mucamba da 
banda (Angola), onde o peixe Cacusso 
fez parte do senârio principal. Quem 
nâo apareceu acabou perdendo até 
porque as portas estavam abertas na 
166 da Jameson Av. 

O kota Sobral que também estava la, 
que bem o diga, a dança da bechiga 
demostrada pela Monalisa, as müsi- 
cas de lembrança ao estilo do 
Merenque, Plena e é claro do Semba 
passando pela boa Kizomba, fizeram 
presença neste almoço onde as 
palavras se tornam poucas para dizer 
Parabéns "lâbios" Helga Sobral. 

MM 
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A Escola, 0 Sistema e os Nossos Anseios 

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

A disciplina de Orientaçâo 
Pedagécia (Career Studies) 

Happy Travellers estâ a 
œmemorar 10 anos 

de bons serviços à 
Comunidade. 

For isso, todos os clientes 
que usem os serviços de 

Happy Travellers em 2002 
habilitam-fe a um sortâo de 

très (3) viagens a Portugal 

A disciplina de Career 
Studies (vamos passar a de- 
signâ-la em inglês) ajuda o 
aluno a responder a tais per- 
guntas. Através desta disci- 
plina e corn O apoio do pro- 
fessor, O aluno aprende a analisar as 
suas competências, caracteristicas e 
aspiraçôes. De igual modo, consegue 
explorar o campo do trabalho, apren- 
dizagem, adquirir conhecimento 
sobre todas as matérias e sobre o 
mundo do trabalho, assim como das 
oportunidades e desafios dentro da 
nova economia. Cada aula é uma 
oportunidade para o aluno descobrir 
que uma carreira nào représenta ape- 
nas um destino ocupacional, mas 
uma jornada para a vida que inclui 
trabalho variado, familia e respon- 
sabilidades como cidadâos. 
A razào pela quai a disciplina de ca- 
reer studies é implementada no 10° 
ano deve-se precisamente ao facto do 
aluno ter jâ consciência de que tem 
que optar por uma carreira para o fu- 
ture. Outras areas de preparaçâo 
para o aluno nesta disciplina incluem: 
objectives para a educaçâo e estâgio 

para quando terminarem 
o ensino secundârio e/ou 
superior; 
técnicas necessârias para 
vencer no mundo do tra- 
balho; 

conhecimentos necessaries na area da 
comunicaçâo, trabalho em équipa e 
liderança; 
adaptaçâo à mudança - quando se 
transita do ensino secundârio para o 
superior, quando se muda de em- 
prego, etc.; 
preparaçâo do curriculum vitae (ré- 
sumé) e entrevistas para o emprego; 
Alguns professores adaptam o cur- 
riculo de career studies às disciplinas 
que ensinam para que o aluno possa 
compreender ainda melhor porque 
razâo é que é obrigado a tirar tantas 
disciplinas. 
Para a semana continuaremos corn as 
variantes desta disciplina que a nivel 
do sistema de crédites dâ meio crédi- 
te ao aluno. O outre meio crédite é 
obtido na disciplina de Civics (politi- 
ca). Até à semana e nâo se esqueça de 
orientar a educaçâo do seu filho - ve- 
rifique o trabalho de casa. 

PV 
iŸa06.Ue.Ÿs 

Ao fim de 10 
anos, a Fernanda 

e a Cristina 
continuam a 
servir os sens 

clientes corn o 
mesmo carinho 
como se fossem 

ainda os 
primeiros. 

Estâmes de volta para mais um ano 
lectivo. Hâ uma expectactiva maior 
nos alunos dos 12° e 13° anos que este 
ano, pela primeira vez, acabam o 
curso na mesma época. Os restantes 
demonstram a apreensâo Jâ carac- 
teristica nos alunos todos os anos. Hâ 
uma certa preocupaçâo nos pais em 
tentar compreender a educaçâo dos 
filhos. Vamos entâo continuar a 
nossa anâlise curricular para os 9° e 
10° anos. No 10° ano, os alunos tem 
que tirar uma série de cursos novos: 
Histôria, Politica (civics) e Orientaçâo 

Pedagôgica (career studies). 
O objective principal da Orientaçâo 
Pedagôgica é poder proporcionar ao 
aluno a preparaçâo necessâria para 
um mundo complexe e em mudança. 
Mais ainda, esta disciplina engloba as 
questôes que preocupam os alunos: 
como poderâo orientar o tempo livre, 
os meios escolares e o trabalho esco- 
Ihar para melhorar os conhecimentos 
e aumentar as probablidades do 
sucesso; como poderâo escolher a 
ârea mais adequada para os estudos 
pôs-secundârios. 

59% - acredita que a politica externa 
americana, desde os ataques que 
mataram cerca de très mil pessoas, se 
destina unicamente à sua prôpria pro- 
tecçâo. A sondagem permitiu igual- 
mente verificar que, enquanto os eu- 
ropeus sâo mais criticos do que os 
americanos em relaçâo à forma como 
o présidente George W. Bush lida corn 
a politica internacional, as visôes dos 
dois continentes em relaçâo ao 
Mundo em gérai sâo bastante aproxi- 
madas. 
"Apesar de relatôrios de alguma 
frieçâo entre os governos europeus e 
americano, a nossa sondagem desco- 
briu mais pontos comuns do que difer- 
enças na forma como o püblico eu- 
ropeu e americano vêem o Mundo", 
afirmou Creig Kennedy, présidente 
do German Marshall Fund (GMF) dos 
Estados Unidos, que executou a 
sondagem em conjunto com o 
Chicago Council on Foreign Relations 
(CFR). 
Os resultados mostram que no Iraque, 
onde a Administraçâo Bush defende 
um ataque militar contra o présidente 
Saddam Hussein, tanto americanos 
como europeus apoiam um invasâo lide- 
rada pelos EUA - ambos somente corn 
apoio e aprovaçâo internacional. m 

Um ano apôs o 11 de Setembro, o 
Mundo estâ inquestionavelmente 
diferente. E nâo para melhor. Muito se 
tem escrito sobre o que sucedeu a 11 
de Setembro, nomeadamente sobre as 
causas que determinaram uma 
catâstrofe de tal amplitude. Os muçul- 
manos foram apontados a dedo e ro- 
tulados de fanâticos, mas a verdade é 
que também ninguém ignora que os 
atentados nâo tiveram lugar nos 
Estados Unidos por um mero acaso. A 
maior parte dos europeus acredita que 
a América tem em parte culpa nos 
ataques devastadores contra Nova 
Torque e Washington. De acordo corn 
uma nova sondagem, que questionou 
mais de nove mil europeus e ameri- 
canos sobre a sua visâo do Mundo um 
ano depois dos ataques, 55% dos eu- 
ropeus pensam que a politica externa 
dos EIJA contribuiu sobremaneira 
para os trâgicos acontecimentos. 
A m^ior percentagem dos que acham 
que Washington deve ser culpabiliza- 
da pelos ataques sâo os franceses, corn 
63%, enquanto os que apresentam um 
valor mais baixo, 51%, sâo os italianos. 
Em qualquer dos casos, trata-se de 
uma maioria, o que nâo deixa de ser 
significativo. Por outro lado, uma 
maioria expressiva dos europeus - 

Europeus crucificam 
politica dos EUA 
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CRÔNICA À DISTANCIA 

Sempre os Gomplexos de lisboa.. 
Quern passar os olhos na 

grafia desse “primor” que é a 
Constituiçâo portuguesa da III 
Repùblica, logo se depara com um 
mal disfarçado intuito de secundizar 
o que as Regiôes Autonomas e as 
Autarquias Locals diga respeito. 

Começando pelo facto de ex- 
pressoes como “regiôes autonomas” 
ou “autarquias” se apresentarem es- 
critas com letra pequena, enquanto 
que a letra maiüscula é reservada 
para os chamados “ôrgâos de sobera- 
nia” - prefiro a designaçâo Orgâos do 
Estado - para os respectivos titulares 
e, no caso concreto das Regiôes 
Autônomas, incluso para o Ministro 
da Repùblica. 

Obviamente que isto é uma 
desconsideraçâo para Entes Publicos 
Colectivos que territorialmente repre- 
sentam a identidade constitucional 
propria dos respectivos povos. 

E uma desnecessâria, gratuita 
e arrogante falta de consideraçâo 
para estas populaçôes. 

Mas a Constituiçâo da III 
Repùblica nâo se fica por aqui. 

As Assembleias Legislativas 
Regionais, os Governos Regionais, as 
Câmaras Municipals, as Assembleias 
Municipals, as Juntas de Freguesia 
sâo também menorizadas através do 
emprego da inicial minùscula, como 
se de ôrgâos de segunda ou terceira 

classe se tratassem. 
E, no caso dos Parlamentos 

das Regiôes Autônomas, jâ que a desi- 
gnaçâo Governo Regional em diferen- 
ciaçâo a Governo da Repùblica nâo 
oferece critica, a nomenclatura consti- 
tucional chama-os de Assembleia 
Legislativas Regionais. 

Ora, vejamos. 

Este âpodo foi melhorado 
numa revisâo da Constituiçâo da III 
Repùblica. Antes eram sô 
“Assembleias Regionais”. Mas “as- 
sembleias regionais” sâo também as 
previstas para as adiadas regiôes ad- 
ministrativas da parcela continental 
do Pais. 

Ora, como tais assembleias 
nâo terâo poder legislativo, entâo na 
revisâo constitucional lâ se introduziu 
o “Legislativas”, de encontre à reali- 
dade. 

Sô que nâo se entende para 
quê um nome tâo comprido, 
“Assembleias Legislativas Regionais”, 
para logo uma verdadeira falta de 
simplificaçâo burocrâtica. Basta-lhes 
chamar “Assembleias Legislativas”, 
que corresponde bem âs respectivas 
funçôes, e que jâ as distingue da 
Assembleia da Repùblica. 

Aliâs, nem a ditadura teve re- 
ceio de chamar “assembleias legislati- 

RTVERVIEW Produce Inc., 
de AMARAL E FILHOS, jâ tem 
ao dispôr dos sens clientes e 
amigos a bêla UVA DA 
CALIFORNIA para o fabrico 
do seu vinho. 

RIVERVIEW Produce, de AMARAL E FILHOS, 
esta situado no 50 Alma Ave., junto à DufiTerin St., 

a norte da Queen, em Toronto. 

Informaçôes: [4161588-2489 
Para além da bêla uva da 
California, encontra tam- 
bém Mosto 100% garantido e 
todo o equipamento para o 
fabrigo do seu vinho. 
As Uvas de Amaral e Filhos 
estâo também à venda nos 
NO FRILLS de Brampton 
(Vodden e Hwy 10) e 
Woodbridge (27 e Langstaff). 
Tenha confiança no que 
bebe adquirindo Uva ou 
Mosto em Amaral e Filhos. 

Ainda podem comprar os ré- 
frigérantes APIA, no Cash 
& Carry de Riverview 
Produce Inc. 

vas” a ôrgâos dos antigos 
territôrios coloniais. Nâo 
as nomeava de “assembleia 
legislativas ultramarinas”. 

Sô que, nesta 
questâo, também se vê o in- 
tuito de Lisboa com este 
“regionais” que estâ a mais. 
Trata-se de vincar sempre e desneces- 
sariamente a redutibilidade territorial 
do ôrgâo. Sempre os complexos... 

£ hâ mais. 

A Assembleia da Repùblica 
produz diplomas legislativos constitu- 
cionalmente chamados “leis”. O 
Governo da Repùblica legisla através 
de decretos-leis. 

Nas Regiôes Autônomas, sô 
as Assembleias Legislativas é que têm 
poder de legislar. Os Governos 
Regionais sô têm poder regulamen- 
tar. Nâo é matéria que se deseje sus- 
citar, para jâ na prôxima revisâo cons- 
titucional, mas fica para a Histôria 
que, corn esta soluçâo, Lisboa pre- 
tendia instalar “governos de assem- 
bleia” nas ilhas, corn o conséquente 
fracasso que tal sistema sempre acar- 
retou por esse mundo fora. O que 

nâo esperava, é que a prâti- 
ca politica conseguisse 
impôr um regime parla- 
mentar à semelhança das 
democracias europeias - o 
“governo do primeiro 
ministro” - o que permi- 
tiu o sucesso do regime 

autonômico. 
Assim, cabe perguntar 

porque é que nâo se hâ de simplificar 
a actual designaçâo “décrétas legisla- 
tivos regionais” que nomina a legis- 
laçâo produzida pelos Parlamentos 
regionais? Porquê “decretos”? 
Porquê “decretos legislativos” e nâo 
“leis regionais”, diferenciador de sô 
“leis” da Assembleia da Repùblica? É 
que de leis de âmbito regional, efecti- 
vamente se tratam. Sempre os com- 
plexos... 

E os diplomas dos Governos 
Regionais? Porquê essa trapalhada 
enorme de “decretos regulamentares 
regionais”, e nâo apenas “decretos re- 
gionais”, jâ que a sua competência 
estâ precisada na Constituiçâo e tal 
designaçâo os distingue dos “decre- 
tos-leis” do Governo da Repùblica? 

Sempre os complexos de Lisboa... 

NO DM MUNDIU 
DA IDVENTUDE 
Foi um dia inesquecivel 
Na cidade de Toronto 
Sô que nâo me foi possivel 
Estar também nesse apronto 

Senti pena, tâo distante 
Nâo poder estar présenta 
Defronte do représentante 
De Cristo omnipotente 

Vi tudo na televisâo 
Corn a fé que me abrasa 
Esse meio de comunicaçâo 
Que entra em nossa casa 

Vi um misto de amor 
Perante sua Santidade 
De tantas raças e cor 
Mais parecia Irmandade 

Rostos alegres, felizes 
Apôs tâo grandes viagens 
De inùmeros paises 
Das mais longinquas paragens 

Muitos dormiram ao relento 
De aima a Deus submissa 
A espera do momenta 
De ser celebrada a Missa 

Quando o Papa a celebrou 
Corn tâo sublime primor 
O Povo esse entoou 
Hinos de glôria ao Senhor 

Entoando sacro hinos 
Quem estava ali perto 
Bendizia os peregrinos 
Parecia o céu aberto 

O mais alto magistrado 
Da hierarquia da Igreja 
Visitou-nos, obrigado 
Que Deus do céu lhe proteja 

PS/ 
Recebemos do senhor José de Sousa, a seguinte DECLARAÇÀO; 

Eu, José de Sousa, déclara que os versos publicados no Jomal Sol Português com os titulos de 
"Sinos da Minha Aldeia" e "Uma Criança Chorando na Rua", sào da autoria do Sr. José Eliso 
Moniz, residente em Hull, e nâo da minha autoria, por issopeço as minhas desculpas ao autor 
dos mesmos versos. 

(segue a assinatura do Sr. José de Sousa) 
Uma atitude digna que se regista corn o devido apreço. 

JMC 
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Comunidade 
I Comunicada ] 
I A FPCBP-Federation of Portuguese Canadian Business & j 
I Professionals Inc., comunica que, dada a resignaçâo do presi- J 
I dente Carlos Teixeira, em reuniâo Direcçâo da FPCBP na pas- I 
I sada Quarta-Feira, dia 28 de Agosto, nomearam e depois i 
ï elegeram Louis Louro para o 17o. Présidente da Federaçào e, | 
I Aida Neves, na posiçâo de Vice-Presidente. I 
I Para mais infbrmaçôes; 416 537-9706. | 

î Sabado, dia 7 | 
I -Festa dos Compadres no Madeira Park, corn muita animaçâo e | 
I mùsica, Sâbado e Domingo. Info: 416 533-2101. j 
I -O Consulado Gérai do Brasil convida à participaçâo dos ^ 
I brasileiros nesta data histôrica. Missa, às 20h00, na Igreja da | 
I Santo Antonio, em Toronto. I 
¥ * I 

I -Mùsica cubana e salsa com o agrupamento Sunido Cubano j 
î Trio no Sereno Launge. Info: 416 654-6363. | 
iï I 
I >Domingo, dia B 
I -Cruzeiro no Lago Ontario, realizaçâo do Vasco da Gama de | 
^ Brampton. Inscriçôes: 905 846-8693, ou 459-1098. j 
i -Tbrneio anual de Golfe do Madeira Club, no Madeira Park. J 
I Inscriçôes: 416 533-2101, ou José Silva: 416 419-8850. j 

I Sâbado, dia | 
i -Baile de abertura na Casa do Benfica de Toronto. Em todos as | 
I festas servem-se refeiçôes. Transmissâo de todos os jogos do | 
i futebol português. j 
I -Baile da temporada no Sport Angrense de Toronto, corn o I)}-3 | 
j Stars. Info: 416 537-0952. J 
j -Baile das Vindimas do Portuguese Cultural Centre of Missis- i 
I sauga, com o Conjunto Português Suave. Info: 905 286-1311. j I Sâbado, dia Si I 

-Jantar e baile no Graciosa Community Centre of Toronto. | 
Réservas: 416 533-8367, ou por intermédio de Idondino Ataide: I 
905 848-1937. 
-Baile do Sôcio, corn bufett, no Vitôria de Setübal de Toronto, I 

I corn a presença do DJ Sunshine Boy. Info: 416 534-4417. j 
i 1 

larapios “despejaiam” 
estabelecimento de 
teleaiôveis eai Viseu 
Uma loja de venda de telemôveis na ur- 
banizaçâo Quinta do Bosque, em Viseu, 
foi assaltada, por um grupo de as- 
saltantes encapuzados que fugiram, 
num veiculo de mercadorias, corn um 
'carregamento' de telemôveis e 
acessôrios. 
O assalto ocorreu de madrugada, 
através do arrombamento da porta prin- 
cipal da loja, disse um porta-voz da PSP 
de Viseu, acrescentando que a policia 
"sabe que se trata de um grupo de 
meliantes que se faziam transportar 
num veiculo comercial corn uma razoà- 
vel capacidade de carga". 
Para conseguirem os seus intentos, os 
ladrôes arrombaram as grades que pro- 
tegiam as montras e a porta do estab- 
elecimento. 
Os assaltantes levaram do interior do es- 
tabelecimento uma quantidade apreciâ- 
vel de telemôveis e equipamentos simi- 
lares, cujo valor se desconhece, porque 
"o proprietârio ainda nâo entregou à 
policia a relaçâo dos objectas furtados, 

bem como o valor dos bens subtraidos e 
dos estragos provocados pelo arromba- 
mento da porta", adiantou a PSP. 
Segundo um gerente da SOMITEL, a 
empresa proprietâria do estabeleci- 
mento, "nâo é fâcil inventariar o pro- 
duto do roubo, pois além dos 
telemôveis e outros equipamentos fur- 
tados, hâ ainda a contabilizar a 
reparaçâo da porta, duas montras e da 
prôpria grade de protecçâo. Sô depois, 
se saberâ o prejulzo total", Q 

on 

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

A©DWïïœ(îQWiiKnj'i)s3 

É "apenas" o maior saldo do ano na 
Addison-On-Bavü! 

E SÔ vai durar até o dia 14 de Setembro! 
Aproveitem e visitem o José da Costa, que vos darà a meliior 

assistência e a maior poupança na compra de carro 
novo ou usado. 

E, nâo esqueçam: o José da Costa dà-vos no minirno $1.000. 
délares pelo vosso carro velho. 

Nâo papa juras durante 5 anos na Montana e Chev 
Ventura'2002. e sem Juras durante 4 anos na maloria dos 

restantes modelos, além dos descontos que podem atingir os 
$8,000.00 délaras. 

Nada de entrada e sem pagamentos pelo période de 90 dias. 
Habillte>se ao sortelo de 15 caixas de uvas 

a reallzar no dia 14 de Setembro. 

832 Bay Street em Terento 
(a nerte da Cellege St J 
Telefone: 416-964-3211 

TTrnf 
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Gente da Bretanha am testa 
Decorreu na Igreja de Sào José, em 
Oakville, o primeiro encontro entre 
gente oriunda da Bretanha, Sao 
Miguel, Açores, e muitos dos seus 
amigos. O Domingo de convivio teve 
inicio, pelas lOhOO, com uma Missa 
Campai, seguindo-se um almoço de 
confraternizaçâo a partir do meio-dia. 
No periodo do almoço houve varias 

apresentaçôes e discursos, como é da 
praxe. 
Depois, em ambiente de grande ale- 
gria, houve variedades e Balho 
Furado. 
Actuaram, com grande êxito polpular, 
vindos dos EUA, os repentistas José 
Manuel e José Alves, as intérpretes 
Catarina Avelar, Helena Farias e sua 

filha Sandy, de Toronto, Antonio 
Câmara, Edmundo Pimentel, Vasco 
Aguiar e Olavo Xavier, de Brampton, 
William & Anderson e Joâo Arruda, e 
de Hamilton, José Câmara. Uma festa 
de arromba. 
Parabéns aos responsaveis deste 
primeiro encontro do povo da 
Bretanha radicado em Toronto e 

arredores, Luis Sousa, Olavo Xavier, 
José Arruda, Edmundo Pimentel, 
Carlos Pavao, Manuel Carvalho, 
David Carvalho e José da Costa e ou- 
tros voluntarios. 
Quando hâ interesse e boas vontades, 
tudo se consegue e da melhor 
maneira! 

JMC 

AIDS WALK'2002 
As instituiçôes ACAPO e VIVER re- 
alizam uma Coferência de 
Imprensa, Terça-Feira, dia 10 de 
Setembro, as llhOO, na Praça 
Camôes, 722 College Street, esquina 
com a Crawford. 
Présentes na Conferência de 
Imprensa, José Eustâquio, Rosa de 

Sousa e os Consoles de Portugal e 
do Brasil. 
Nesta Coferência de Imprensa serâo 
divulgados os pianos para o envolvi- 
mento das Comunidades de Lingua 
Portuguesa no AIDS WALK'2002. 
Info: 416 340-8484, Ext. 254, ou 416 
417-1730. 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRODUTOS NATURAI5 £ MEDICINA HOMeOPATLCA 

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

Marque iinui eiitreviata corn o Nntsiri>ta HoiueopuUi 
Autivdo Medeiroü, jâ cant mnitoii anoa de expcriècUi, 
que o poderd n judar na aohiçdo dos sens probtemas. 

Quilometros de processes 
Alguns sâo verdadeiras 
reliquias e remontam ao 
terceiro quartel do século 
XVill, outros retratam 
crimes que ficaram célébrés 
na histôria de Portugal como 
Alves dos Reis ou Ballet 
Rose. 

Estes sâo apenas dois dos milhares de 
documentes judiciais guardados num 
super-arquivo do Ministério da 
Justiça. Tem 15 quilometros de 
prateleiras, 12 das quais completa- 
mente preenchidas corn processus. Se 
la estivessem guardadas todos as 
acçôes movimentadas pelos tribunals 
do Pais, a sua extensâo ultrapassaria 
os 120 quilometros. 
Chama-se Arquivo de S. Joâo da 
Talha e foi criado em 1999 para solu- 
cionar a hipertrofia documentai de al- 
guns tribunals, a maioria dos quais 
nâo tinha sequer condiçôes de 
acondicionamento dignas. Estâ insta- 
lado no concelho de Loures e fun- 
ciona como uma espécie de entrepos- 
to onde se decide o destine final dos 
processes que passam pelos tribunals 
de Lisboa: arquivo permanente ou 
lixo. 
Este depôsito judicial ocupa os dois 
pisos de um antigo armazém frigori- 
fico, alugado para o efeito numa zona 
industrial da periferia da capital. Tem 
uma ârea de 2,6 mil metros quadra- 
dos. 
Segundo Francisco Sampaio, chefe da 
Divisâo de Apoio à gestâo 
Documentai da Direcçâo Gérai da 
Administraçâo da Justiça, a criaçâo 
deste depôsito veio salvar os milhares 
de processes que foram sendo atira- 
dos para as caves ou sôtàos dos tri- 
bunals. 
Entre eles destacam-se, as 400 mil 
acçôes do denominado Fundo Civel 
Antigo de Lisboa e que ocupam 

O super-arquivo de S.Joào da Talha reûne 

reliquias como os processus de Alves dos Reis 

e Ballet Rose, e inventàrios de antigas casas 
senhoriais 

metade do espaço de S. Joâo da Talha. 
Os documentes mais antigos remon- 
tam a finals do século XVIII. Entre os 
inventàrios mais preciosos encontram- 
se os de D. Fernando II ou D. Pedro IV, 
ambos do século XIX. 
Apesar do edifido nâo estar equipado 
corn as condiçôes exigidas para a 
preservaçâo de documentes antigos e 
de nem sequer ter sido contruido de 
raiz para aquele efeito, o certo é que os 
processo se encontram bem mais prote- 
gidos, pelo menos em termes higiene e 
de segurança. 
Pouco mais se faz, jâ que nâo hâ meios 
para recuperar documentes nem para 
tirar uma simples nôdoa do papel. 
Antes de serem depositados em simples 
caixas de cartâo, os processes sâo aspi- 
rados para que as poeiras neles deposi- 
tadas nâo contaminem os restantes. 
Para além disse, tal como référé 
Francisco Sampaio, é ali que se contrô- 
la o crescimento documentai “preser- 
vando-se aquilo que merece ser preser- 
vado”, uma vez que a tendência do pas- 
sade era arquivar tudo o que se pro- 
duzia. 
Neste memento, o arquivo acolhe 687 
mil processes que esperam a der- 
radeira sentença. en 
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Tourada à Corda, saudosa tradiçâo 

Deixe de sofrer e viva mais anos 

PARA MAIS INFORMAçôES 

SAFE-T-ZONE INVESTMENT LTD 

TEL.: 416-738-6352 

PAGER 416-719-4767 

Um 

jornal 

para a 

Comu- 

nidade 

Portugal é um pais de belezas e 
tradiçôes. Visitei a serra do Gérés, a 
Norte de Braga, as minas de Sal, em 
Rio Maior - o tio Zé, afirmou-me que 
é em Rio Maior que se faz o melhor 
Pâo de Lô. Conduzi na auto estrada 
de primeira classe de Lisboa até ao 
Porto e vice-versa, corn segurança. 
Passe! pelas Gafanhas de Aveiro e vi a 
terra dos nossos bravos pescadores, 
visitei as praias bonitas do Algarve, 
sem menosprezo pelas da Figueira da 
Foz, Mira e Nazaré e, para uma 
bençâo , visitei Fàtima e o Santo 
Cristo, em Sâo Miguel. Também fo- 
tografei as Sete Cidades e as fumas, 
apreciei a müsica folclôrica de "Rabo 
de Peixe", etc. Desfrutei a Madeira e 
Porto Santo, ilhas de turismo e de boa 
gente, terra da minha Mae querida. 
Em Lisboa vi 3 équipas de futebol: 
Belenenses, Benfica e Sporting. Mas, 
para um Terceirense como eu, nâo hâ 
nada mais divertido que uma tourada 
à corda. 
A tourada à corda deve-se à invasâo 
dos Espanhois a Portugal, de 1580 a 
1640. Devido aos actos herôicos do 
povo terceirense e sens touros, os 
Espanhois nâo conseguiram pôr a 
«pata la» em 1582. 
Dai os nomes como, a «Terra dos 
Bravos", a cidade de "Angra do 
Heroismo", ou "Praia da Vitôria". A 
Terceira também é conhecida pelo 

No programa Fala 
Brasil de hoje você 
vai ficar conhecendo 
a nova présidente do 
Grupo 
Brasil/Brasilnet. 
Conversamos corn 
Regina Filippov sobre 
estas duas intituiçôes, 
jseus objetivos e metas 
que serâo atingidas 
ainda em 2002. 
Segundo ela, no pro- 
ximo ano sera realiza- 
da uma grande festa 
em uma praça püblica 
em Toronto para a celebraçâo do dia 7 de Setembro. “Infelizmente 
nâo tivemos tempo babil para programar esse evento, pois, a nossa 
maior preocupaçâo era ativar, o mais râpido possivel, as duas ùnicas 
instituiçôes brasileiras existentes na Provincia de Ontârio”. 
Regina Filippov aproveitou a oportunidade e convocou todos os 
brasileiros a fazerem parte do grupo, “afinal de contas quanto maior 
for o nùmero de associados, maior sera o trabalho feito em prol da 
nossa comunidade”. Para temperar a entrevista, muita müsica 
brasileira! Nâo percam! 
Sugestôes, comentârios e/ou criticas podem ser enviadas para o e-mail: 
fptv@cirvfm.com 

PROGRAMA FALA BRASIL 
TODAS ÀS QUINTAS-FEIRAS ÀS 18;30h 

PRODUÇÀO E APRESENTAÇÂO: Denise Guimarâes 

Aeroporto das Lajes, fundado em 
1943, para assistência aos aliados na 
Il Guerra Mundial. 
A tourada normalmente tem 4 touros 
e dura 2 boras. Têm lugar nas ruas 
principals das freguesias em festa. 
Para controlar ou agitar o touro exis- 
tem 8 pastures, divididos em dois 
grupos de quatro. Antes de cada 
touro sair da gaiola, dois foguetes sâo 
disparados, o primeiro estilo toque de 
metralbadora, avisando as mulberes 
para gritarem pelos maridos, ou 
namorados a fuj'irem da rua e, o se- 

a desafiar o touro, incluindo um in- 
dividuo que usava guarda-sol, que 
tanto desafiou o touro, que o touro o 
virou de pernas para o ar. 
Coversei corn o dono do «Olé, 
Touros», Fernando Marques, que me 
disse: 
-Sou natural da Ilba Terceira e emi- 
grei para o Canadâ quando tinba 13 
anos. Vim corn a ambiçào de manter 
a tradiçâo das touradas à corda. O 
meu «farm» em Orangeville, tem 50 
touros e 60 vacas. Jâ investi neste 
negôcio mais de $500,000 dôlares. 
Nâo bâ lucros nos touros, mas eu 
tenbo esta paixâo, é mais forte do 
que eu. Se tudo correr bem, jâ no 
prôximo mês, faço uma tourada à 
corda, perto da minha quinta em 
Orangeville. 
Entre gritos e palmas um touro apa- 
nha um «toureador», e depuis mais 
outro, e mais outro ainda, mas 
ninguém se magoou. Entre o ruido 
dos aplausos misturou-se as dis- 
cussôes habituais: «foram quatro 
marradas em quatro pessoas»,dizia 
um: «foram très», vociferou outro: 
«nâo, senhor, foram sô duas bem en- 
fiadas», disse outro aos gritos para se 
fazer ouvir... E assim começou uma 
discussâo â portuguesa,sem motivo 
vâlido, entre os espectadores. 
Assim, começou a «cheirar-me» a 
uma tourada terceirense autêntica, 
corn discussôes, comes-e-bebes e 
festa brava.. 
Satisfeito, voltei a minha casa acom- 
panhado por dois dos meus filhos - 
que pela primeira vez assistiram a 
uma tourada à corda-, saboreando a 
nossa histôria e a tradiçâo 
Portuguesa. Soube-me tâo bem! 
Ainda tenbo uns restinhos comigo... 

Jûlio Gouveia 

gundo, tipo canhâo, para avisar aque- 
les que forem surdos e nao ouvirem o 
primeiro foguete, que o touro saiu. 
Domingo, 1 de Setembro, fui “arriba” 
até ao Clube Português de Oriental 

de Cambridge matar 
saudades da minha 
juventude. Fui à 
tourada à corda. 
Ainda me lembro do 
"Caracol". 
Coitadinho, os touros 
eram mais râpidos do 
que ele, e ele nâo 
sabia fintar, era sô 
um bom acobâtico. 

Lembro-me também do Zé da Lata. 
Realmente ele teve muita "lata" em 
cantar, "Os bezerros enfeitados", o 
"Cantar da meia-noite", "Lira", e as 
tradicionais, "As velhas". Também me 
lembro de fugir da Escola Industrial 
de Angra do Heroismo, às terças- 
feiras, corn outros colegas, corn 25 
tostôes no bolso, sapatilhas de ginâs- 
tica, apanhar um Taxi, ou a urbana, 
e gozar o resto da tarde â procura de 
uma donzela bonita para namorar. 
É de notar a grande paixao dos ter- 
ceirenses participantes das touradas 
em reduzir o stock das tascas dos 
bons petiscos e de uma "bola", ou 
de "meia bola", de vinho de cheiro. 
Quando cheguei ao recinto, fui logo 
em direcçâo aos touros: compraram 
$15.00 a cada curioso, ou amador 
das touradas, que iam no meu 
carro! 
A festa estava animada. Logo en- 
contre! José Sousa, natural de Sâo 
Miguel que, em Julho passado es- 
teve de férias em Sâo Miguel e deu 
uma saltada até à Terceira, para ver 
duas touradas, uma em Sao Bento e 
outra na Carreirinha. Falei corn a 
Maria Chaves, natural de Santa 
Maria. Nunva vira uma tourada à 
corda, sô a curiosidade a levou ali. 
Perguntei-lhe: “Nâo tem medo de 
touros?”. -«I don’t Know, mas breve- 
mente se verâi», respondeu. 
Saiu o primeiro touro aos toques 
dos foguetes, corn os «toureadores» 
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"Heritage Day" 
uma experiência para cantinuar 
A vida é feita de pequenas coisas, 
vitôrias e derrotas que, com o tempo, 
nos dao a experiência necessâria para 
procurarmos melhorar aquilo que fizé- 
mos menos bem, ou que correu fora 
dos pianos previamente estudados. 
O Portuguese Heritage Day, na CNE, 
por iniciativa da ACAPO, sendo de 
aplaudir, nâo surtiu o efeito desejado. 
Foi pena. E, porquê? 
Uma Sexta-Feira, muito quente, num 
fim-de-semana longo, reduz as possibi- 

lidades de assistência pois, os que estâo 
de folga vâo para a praia, lagos e casas 
de campo e, os que trabalham, s6 de- 
pois das 6 ou 7 horas da tarde estâo 
disponiveis para uma diversâo qual- 
quer... 
Assim, entre o meio-dia e o fim da 
tarde, no magnifico palco da CNE- 
Bandshell, desfilaram muitos e bons 
dos nossos artistas mas corn a presença 
de pouco püblico. Das 19h00 em di- 
ante, a afluência dos portugueses jâ se 

fez notar no local da apresentaçâo do 
Portuguese Heritige Day. O ideal, 
julga-mos nos, séria conseguir o 
Sâbado, Domingo ou Segunda-Feira, 
dias que melhor possibilitariam a com- 
parência de grande numéro de por- 
tugueses. Foi pena, também, pelos comer- 
ciantes présentes corn petiscos variados 
e à nossa maneira, da Padaria 
Caldense, Restaurante Piri-Piri e 
Restaurante Chiado, que nâo tivéram a 
recompensa dévida. 

Continua na pagina 23 

lançou nova 
gravaçâo 

o irrequieto e simpâtico Marc Dennis, artista açoriano 
radicado hâ muito nos EUA, gravou de novo e lançou 
o trabalho em Toronto, por ocasiâo das Festas de 
Nossa Senhora da Luz, na Igreja de Sâo Mateus, onde 
actuou corn a alegria de sempre e foi recebido por 
todos corn o agrado habituai. 
Um artista popular que mantém uma aura de simpatia 
digna de registo. O novo trabalho de Marc Dennis, in- 
titula-se "Festas Portuguesas". Os 8 temas gravados - 
"Festas Portuguesas", 'Testa da Minha Igreja", "Balho 
da Freguesia", "Graciosa", "Vai", "Hoje Eu Te Amo", 
"Vais-te Casar" e "O Pior"- sâo da autoria do prôprio 
Marc Dennis. Cantigas felizes, corn o "bit" da mùsica 
popular portuguesa, optima para quem gosta de 
dançar e divertir-se. 
E uma ediçâo da Luso-Internacional, em Fall River. 

V 
Proud Sponsor of International Soccer 

Patrocinador Orgulhoso do Futebol Internacional 
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Contacte 

K epeçaa 
|P Caixa Digital. 
^ Mande acthiar 

a novo Canal Festival 
PortuguësTV-SIC. 

1-888-764-3771 
Q ROGERS 

Digital Cable 

Acompanhe 

FPTV-SIC, 

24 horas par dia. 

Para piais detalhes 

lippe para CIRV-fpi: 

416-537-1088 OP 

1-888-764-3771 

liesm(4.ues dti seLiiaiiti 

uma nova série na FPtv-SIC, 
à quarta-felia, pelas iTliOO. 
A historia de duas jovens advogadas 
em defesa da Lei que representam. 

Para informaçâo deüalhada da 
programaçâo diària, conaultie o aeu 

Tv Guide. CAo aeu dispôr no Terminal 
Digital - uae o comandol 

uma voz de Africa, 
aos domingos, 

pelas 19H00, uma 
produçâo de FPtv. 

“AFRICANOO”, 
apresentaçâe de 

Angela Oala 
Cem a FPtv-SiC tern 

a munde em sua 
casa! 

ftîençao. 
duties, Associaçôeae | 

ParôQulas; | 
Entre m em contacto 

com a FPtv, onde podem 
promover todos os dias as i 

vossas actividades. f 

Enviem as 

infarmaçoes via 

£i £JUHJJ ai Hjpujs pfrjjaj.sirjj 

YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE Q YOUR DOW O 

CHRYSLER DODGE JEEP 
JOSé CARLOS COELHO-VENDEDOR PORTUGUêS 

^Excepta: Viper, Prowler, Ram’s Town + 
Country, Jeep Liberty, Sebring Convertible 

I030 King $t. West Of Bothurst 

< 
CO 

O 
DC 
Û. 
LU 

lease price is plus down payment, freight, T, sec, adm, ode a all t 

taxes. Cash selling price is plus freight, adm, pde a all appllcahle taxes 

o YOUR oovarrowm MINIVAN STORE ® YOUR DOWNTOWN MINIVAN STORE 
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Grandes festas de 
Nessa Senhara da Luz 
A Igreja de Sâo Mateus, em Toronto, 
engalanou-se para as festas em Honra 
de Nossa Senhora da Luz. Até a me- 
teorologia esteve favoravel aos feste- 
jos, oferecendo um fim-de-semana 
longo replandescente de Sol e uma 
agradavel temperatura, optima para 
conviver ao ar livre. Foram 4 dias de 
festa, animadissima, e com recorde de 
gente, pelo menos, nos, nunca assisti- 
mos à Festa de Nossa Senhora da Luz, 
na Igreja de Sâo Mateus, com tantos 
fiéis. Deficilmente se circulava de um 
lado para outro. 

As cerimonias religiosas foram presi- 
didas pelo Padre Santo e missas pelo 
sacerdote convidado. Padre Horecio 
Carlos Anklan-USA. As procissôes, 
tiveram o acompanhamento das 
Bandas, Recreativa de Peabody-USA, 
Lira Portuguesa de Brampton, 
Sagrado Coraçâô de Jesus de Toronto 
e Lira de Nossa Senhora de Fâtima de 
Toronto e, ainda, autoridades canadi- 
anas e portuguesas e varios représen- 
tantes de associaçôes luso-canadianas. 
O encerramento das festas teve lugar 
na Segunda-Feira, com o Bodo de 

Banda Recreativa de Peabody, EUA. 

Leite, Pezinho dos Bezerros, com a 
presença dos repentistas Vasco 
Aguiar e José Fernandes, acompa- 
nhados pelos müsicos José Pereira e 
David Freitas. Actuaram os artistas lo- 
cais, Sarah Pacheco, Steve Medeiros, 
Décio Gonçalves, Coral Ecos de 
Portugal/Banda de Santa Helena, 

Rancho "As Tricanas", o conjunto 
musical Mexe-Mexe e o artista convi- 
dado, Marc Dennis-USA. Som e luz a 
cargo de 5 Star Productions. 
A Comissao de Festas, presidida por 
José C. Bettencourt, esta de parabéns. 

JMC 

Party Pepperoni 
Pizza 

.. ' Vi- 

0 na/)or (/a oeiH/aJeiiHi 
/az c/VA‘cw mjmi mt ùoea" 

Rendas poderao aumentar 
2.9% em 2003 
É o tipo de noticia que provoca 
tremuras aos inquilinos e sorrisos aos 
proprietarios de bens imoveis: um au- 
mento da renda em 2.9% no proximo 
ano. Esta é a percentagem que os 
moradores pagarâo, segundo o aniln- 
cio do governo conservador provin- 
cial. O aumento so se aplica aos 
moradores que jâ estejam a habitar 
no prédio, ou seja, novos moradores 
estao isentos do aumento. Porém, os 
proprietarios têm a liberdade colocar 
o preço que desejarem nas novas ren- 
das, sem poderem ser contestados. 
O aumento anual de rendas é anunci- 
ado ao fim de cada mês de Agosto e 

os calculos sâo baseados na inflaçào, 
utilidade püblica, custo de reparaçâo 
e impostos. 
Dai a razâo pela quai os inquilinos se 
demonstram preocupados corn o 
anüncio, uma vez que o aluguer de 
um apartamento T2 custa actual- 
mente $1.039 dôlares ao mês. Um 
aumento de 2.9% significa que o in- 
quilino terâ que “puxar de mais $30 
dôlares da sua carteira”. No entanto, 
os prôprios proprietarios também 
nào se demonstram muito felizes 
corn o anüncio, uma vez que - segun- 
do defendem - o aumento nâo com- 
pensa o prejuizo que tiveram durante 
os anos em que o governo controlou 
o aumento de rendas. Cl 
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flZULtJO tn PORTUCflL SéCtttft XÜIII 

A Grande Praduçâo Joanina 

◄ 
Figuras de convite, 
Paço dos Arcebispos, 
escadaria, Santo 
Antào do Tojal, c. 
1730. 

foto: Nicolas 
Lemonnier 

No segundo quartel do século XVIII assistiu-se 
a um aumento sem precedentes do fabrico de 
azulejos, o que se ficou, também, a dever a 
grandes encomendas chegadas do Brasil. 
E O periodo da Grande Produçâo, em parte 
coincidente corn o reinado de D. Joâo V (1706- 
1750), a que correspondeu o uso dos maiores 
ciclos de painéis historiados jamais executados 
em Portugal. 
O aumento da produçâo conduziu à repetiçâo 
das figuraçôes, ao recurso a motivos seriados 
como albarradas e à simplificaçâo da pintura 
das cenas, ganhando as molduras grande 
importância cenogrâfica. 
Num prolongamento do Ciclo dos Mestres, 

evidenciam-se, ainda, pela qualidade da 
obra, alguns pintores como Nicolau de Freitas, 
Teotônio dos Santos ou Valentim de Almeida. 
A par dos temas religiosos encomendados pela 
Igreja, utilizam-se agora para os palâcios mais 
cenas bucôlicas, mitolôgicas, de caça e guer- 
reiras, ou relacionadas corn um dia a dia 
cortesâo; bem patente nas chamadas figuras de 
convite colocadas nas entradas. ca 

www.inst.ituto-camoes.pt 

«Albarradas», Paço dos Arcebispos, igreja, ^ 
Santo Antào do Tojal, primeira metade do 

século XVIII. foto: Nicolas Lemonnier 

◄ 
Escadaria, Paldcio 
dos Marqueses de 
Minas, Lisboa, 
PMP, primeiro 
quartel do século 
xviii. 
foto: Nicolas 
Lemonnier 

IGO 84 HORAS POR DIA 

iNraRMApOES: 
416.537.1088 

Est;es radiosi est.âo à « [fo®© 0®@©D 
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 - 3635 
Cawthra Rd. Tel: (905) 279-3206 * Impact 

Liquidation - 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. 

*PlusGST&PST 
□ □ 

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 

FESTIVAL PORTUGUES CANAL 

Syluania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

*60.""* 

Panasonic RX-D13 
*160.""* 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM 
Cassette/Recorder Player 

00* 

Panasonic RX-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

*125 0I< 

General Electric 
*55."* 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

AM/FM/SMO, 
com Remote Control 
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CARNCIRO - 21/03 A 20/04 

Marte em Quadratura à Lua pode criar-lhe dificuldades que 
tomarào a forma de disputas no local de trabalho. 
E importante que neste momento consiga realmente 
comunicar aos seus subordinados e aos seus colegas de 
trabalho todas as suas ideias. 

TOtlRO - 21/04 A 20/05 

GCMCOS - 21/05 A 20/06 

A Lua farâ um bom aspecto a Merciirio. Neste momento, é 
provâvel que obtenha informaçôes relacionadas com o seu 
passado ou sobre outros aspectos da sua vida igualmente 
importantes para si. 

CARANOLIEJO - 21/06 A 21/07 

A tensao entre a Lua e Urano faz com que se sinta muito 
inquieto. O mais provâvel é que se procure divertir corn os 
amigos. Contudo, nào se apresse a tomar decisôes sobre o 
melhor caminho a tomar. 

LCÂO - 22/07 A 22/08 

A tensào entre a Lua e Marte torna-o susceptivel a brigas 
entre os colegas, poderâo mesmo surgir atritos corn figuras 
de autoridade. Tenha cautela nesta altura, corn as relaçôes 
comerciais, quer no dominio fisico, quer no dominio 
financeiro. 

JT 
VIROEM - 23/08 A^2/0^ 

A Lua e Mercùrio, em Trigono, vâo tornar mais fâcil a 
comunicaçâo em gérai e, sobretudo, corn mulheres, 
especialmente no que se référé a assuntos ditos femininos. 
Aproveite para escrever a um amigo. 

BALANçA - 23/09 A 22/10 

Enquanto a Lua visita a sua Casa VIII, sector astrolôgico que 
governa a vida psiquica do ser humano, todos os aspectos 
subjectivos e idealistas da vida se rrào sobrepor ao mundoVeal. 
Nesta altura você poderâ sentir necessidade de se aproximar 
ainda mais daqueles a quem esta emocionalmente Ligado. 

ESCORPIÀO - 23/10 A 21/11 

Uma relaçào desarmônica entre a Lua e Marte ira fazer subir a 
tensâo, dando-lhe maior agressividade, uma certa atracçào para o 
combate ou uma tendência para implicar, para nào deixar passar 
nem as pequeninas coisas. 

SAGITÀRIO - 22/il A 21/12 

Nesta altura sentira maior necessidade de se relacionar corn 
os amores e os amigos, tornando-se mais sensivel às energias 
e humores daqueles que o rodeiam. Dê mais atençào ao seu 
corpo e à actividade fisica. 

Aproveite esta altura para fazer uma desintoxicaçâo. Uma 
dieta, um regime alimentar diferente ou mais equilibrado, 
uma limpeza fisica ou espiritual terâo um efeito redobrado. 
Na esfera doméstica, dê um pouco de atençào aos animais ou 
às suas plantas. 

CAPRICORNIO - 22/12 A 20/01 M 

Aproveite uma influência astral positiva e dê inicio a um 
piano que envolva amor ou filhos. Esta altura é de maior 
capacidade de expressào de todos os seus sentimentos, de 
todos os prazeres. 

AQLÂRIO - 21/01 A19/02 

Poderâ sentir-se mais disperso, mais emotivo, corn menor 
capacidade de sintese. Todo o seu lado emocional estarâ 
sublinhado mas, contra o que é habituai, terâ maior 
dificuldade em exteriorizar os seus sentimentos. 

PCiXCS -20/02'^0/03 

Poderâ ter que dar maior atençào aos assuntos do 
quotidiano. Dedique-se a tudo que tenha a ver corn 
contactos e movimento. É uma boa ocasiào para planear 
uma pequena viagem. 

123456789 10 I Horizontal: 
1 - QUER DIZER "OPEN* 

2 - PALIDO; LETRA GREGA 

(INV.) 

3 - IMAN (ANAGR); AQUAR- 

TELAMENTO; BASTA 

4 - CONFRATERNIZAR; 

REDUÇÀO POP. DE SENHOR 

5-CASA;QUASEABA 

6 - IGUAIS (INV.); CALOR 

7 - OS EXTREMOS DO MAR 

(INV.); IMAGBMARIO 

8 - NÂO VALE NADA (INV.); 

PECAR 

9-LEQUE 

10 - ESTRADA; MATRIZ 

Vertical: 
1 - o ACTO DE ACAMPAR 2 - GOSTAR; INTERJ. QUE EXPRIME IMPACEÊNCIA 

3 - A CAPITAL DAS FIUPINAS; MEIO EBRO 4 - TORNAR PRIVADO 

5 - LETRA DOBRADA; BRISA; DESPIDO 6 - RARO (INV.); COBRE AS PRAIAS 

7 - FRUTO DA NOGUEIRA; ACREDITAR (INV.) 8 - RUBOREZADAS (INVi) 

9 - É UM JOGO SEMANAL 10 - REZAR; GRANDE PORÇÀO 

As soluçôes da ediçâo anterior: 
Horizontais: 
1 - picarescos 2- enamorada 3- sos; re 4- toar; futil 5- melados 6- roes; visto 
7- sodaos 8- aut; ares 9- duo; mel; ue 10- ou; mosaico 

Verticals: 
1 - perturbado; in; uuu 3- casamento 4- amores 5- ros; samo 6- er; favores 
7- sacudidela 8- cd; tosas 9- oaristo; uc 10- el; osseo 

Embora estas (tuas imagens pareçam idênticas, 
possuem 7 diferenças. Tente descobri-las e divirta-se! 
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Ex-empresârio dos 
Stones admite ter 
tido caso amoroso 
corn Mick Jagger 
O antigo manager dos Rolling 
Stones (entre 1963 e 1967), 
Andrew Loog Oldham, revelou 
que teve um caso amoroso corn 
Mick Jagger. Segundo infor- 
maçôes veiculadas pelo site 
PeopleNews, esta e outras 
histôrias sâo contadas no novo 
volume da sua biogragia «2 
Stoned». 
De acordo corn o site, Oldham 
révéla que a sua màe ficou choca- 
da quando o encontrou a dormir 
abraçado a Jagger numa manhâ 

de 1964. «Ela preferia o Keith 
Richards», disse o autor em torn 
de brincadeira ao jornalista do 
site. 
«2 Stoned» sera editado em 
Outubro na Grâ-Bretanha e nele 
Oldham conta parte das suas 
memôrias no tempo em que foi 
manager dos Stones e assessor 
dos Beatles, nomeadamente dos 
excessos da vida do rock ' n ' roll 
no final da década de 60 e 70. m 

Como jâ foi anunciado, os U2 
vâo editar a sua segunda 
grande compilaçào de êxitos 

a 4 de Novembro. O album terâ 
como titulo «The Best Of 1990- 
2000» e, além dos jâ conhecidos 
novos temas, sera alvo de uma 
ediçâo limitada corn um segundo 
volume composto por lados-B de 
singles. No inicio de Dezembro 
sera lançado o respectivo DVD, o 
quai contarâ corn alguns extras, 
além dos telediscos dos temas da 

compilaçào. 
O registo incide sobre os discos 
«Achtung Baby» (1991), «Zooropa» 
(1993), «Passengers: Original 
Soundtracks 1» (1995), «Pop» (1997) 
e «AU That You Can ' t Leave 
Behind» (2000). 
Os temas novos incluidos sâo 
«Electric Storm» e «The Hands 
That Built America», sendo que 
outros mereceram uma nova remis- 
tura, como «Gone», «Discothèque», 
«Numb» e «Staring at the Sun», m 

Sorono louny 6: restaurante familiar na St. Clair 
Com especialidade em cozinha 
mediterrânea, Sereno Lounge é o 
novo café/restaurante para toda a 
familia, aberto hâ um ano e localiza- 
do no 1256 da St. Clair Ave. W., Junto 
à Dufferin. Com decoraçâo rustica e 
müsica agradavel, Sereno Lounge 
tern um ambiente que a todos vai 
agradar, para além dos pratos tipicos 
da cozinha portuguesa - e nao so: 
marisco grelhado, bife à casa, feijoada 

cubanas e de salsa, para além de 
muitas outras. Se nâo quiser comer, 
opte por degustar um dos cocktails es- 
peciais feitos exclusivamente pela 
Caria Alves, ou um dos muitos 
Martinis que distinguem Sereno 
Lounge. Para terminar o seu momento 
de descanso e prazer, nâo deixe de pedir 
um dos muitos cafés: espanhol, irish 
cream, monte cristo, capuccino e o 
famoso café tradicional português “corn 

de marisco, chouriço assado, baca- 
Ihau grelhado corn batata a murro, 
pizzas e todo o tipo de massas. Aberto 
todos os dias a partir das llhOÜ, 
Sereno Lounge tem, para a época de 
verâo, uma excelente esplanada corn 
capacidade para 80 pessoas onde 
pode saborear todos os pratos que jâ 
mencionâmos, acompanhados pelos 
fabulosos vinhos portugueses e eu- 
ropeus. Ao fim de semana, delicie-se 
corn müsica ao vivo de bandas jazz, 
guitarristas flamengos, bandas 

cheirinho”. 
Para além do serviço diârio, Sereno 
Lounge faz comida para fora (Take Out), 
assim como prépara serviço de Catering 
para todo o tipo de ocasiôes, nomeada- 
mente baptismos, aniversârios, co- 
munhôes, showers, etc. Para os apreci- 
adores de vinho. Jim Casimiro, propri- 
etârio de Sereno Lounge, informa que 
existem vârias provas de vinho durante o 
ano, assim como outros eventos sociais 
de interesse para todos. Antigo propri- 
etârio do café/restaurante “Mezzaluna”, 

nas Caldas da Rainha, em Portugal - ran te. Nâo deixe de ser um desses “ele- 
onde esteve durante cinco anos - Jim mentos” a visitar Sereno Lounge: garan- 
Casimiro conseguiu reunir ern Sereno tia de que nâo se arrependerâ. 
Lounge todos os elementos que a 
familia aprecia num bom café/restau- Ana Fernandes 
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Urn Happy BBQ 
para as amigos 
Fernanda Almeida, proprietaria de 
Happy Travellers -juntamente com 
sua irma Cristina-, realizou um 
saboroso BBQ^para a familia e os ami- 
gos mais chegados. 
Um BBQ que serviu de despedida ao 
Verâo'2002 e de arranque para o 
Winterfest'2003, em Cancun, no 
México. 
Houve festa rija e alegria efusiva. 
Nada faltou, nem o momenta do fado. 

Sabem quern cantou? 
Exactamente, a anfitrià, Fernanda 
Almeida! 
Claro que o Frank Alvarez contratou- 
a imediatamente para animar o 
Winterfest'2003. No aproveitar é que 
esta o ganho... 
As nossas felicitaçôes ao casai 
Almeida pela festa e pelo convivio 
proporcionado. Obrigado, pelo con- 
vite que nos fizeram. 

Silênào: Fernanda 
canta o fado! 

Alice Vieira nasceu em 
Arroios, Lisboa, em 1943. A 
sua infância foi recheada de 
amigos, mas todos eles per- 

sonagens “ encontradas nas paginas 
dos livros, O Feiticeiro de Oz, As 
Aventuras de Tibicuera, O Romance 
da Raposa, O Menino Engeitado, as 
aventuras de Sandokan, do 
Lagardère, tantos, tantos.” Desde 
cedo que mostrou o seu desejo pela 
literatura, e é em 1958, corn apenas 13 
anos que inicia a sua colaboraçào no 
“Suplemento Juvenil” do Diârio de 
Noticias. Licenciou-se em 
Germânicas pela Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa e a partir 
de 1969 dedicou-se ao jornalismo 
profissional no Diârio Popular, onde 
permaneceu até 1975, altura em que 
se transféré para o Diârio de Noticias 
para trabalhar como redactora. 
Permaneceu nesse jornal até 1990, 
mas ainda hoje mantém colaboraçào 
regular, sobretudo na recensâo de 
livros para jovens. Ainda no Diârio de 
Noticias, editou um suplemento in- 
fantil semanal, “O Catraio”. 
A sua carreira desenvolveu-se parale- 
lamente à de jornalista - nos fins-de- 
semana, nas noites livres. Antes de se 
consagrar quase inteiramente à escri- 
ta Infantil-Juvenil, a autora publicou 
duas obras para adultos, que ela 
prôpria considéra mais associados ao 
jornalismo, “Esta Cidade” (1994) e 
“As Minhas Praias”. Foi em 1979 que 

se estreou no romance para jovens 
corn “Rosa, minha irmà Rosa”, obra 
que lhe valeu o Prémio de Literatura 
Infantil Ano Internacional da 
Criança. Em 1983 recebeu o Prémio 
Calouste Gulbenkian de Literatura 
Infantil corn “Este Rei que Eu 
Escolhi” e em 1994, o Grande Prémio 
Gulbenkian pelo conjunto da sua 
obra. Em 1996 foi indicada pela 
Secçâo Portuguesa do IBBY 
(International Board on Books for 
Young People) como candidata por- 
tuguesa ao Prémio Hans Christian 
Andersen, o que foi para si uma 
honra. 
’’Graças e Desgraças na Corte de El- 
Rei Tadinho” foi adaptado para o 
teatro e esteve em cartaz durante um 
ano, levado pelo Teatro Infantil de 
Lisboa - TIL e pela Seiva Trupe do 
Porto. Escreveu para o Teatro de 
Cascais a peça Leandro, Rei da 
Heliria, que teve assinalâvel êxito. 
A sua obra tem sido enriquecida corn 
imagens de alguns dos principais 
ilustradores portugueses da actuali- 
dade como Henrique Cayatte, 
Armanda Duarte, entre outros. A sua 
filha, Catarina Fonseca, foi também 
responsâvel pela ilustraçào de dois 
livros, “Eu Bern Vi Nascer o Sol” e 
“Se Perguntarem por Mim Digam 
que Voei”. 
Alice Vieira é também conhecida 
pelos artigos que continua a publicar 
em jornais e revistas, bem como pelo 

seu trabalho para a televisâo. É hoje 
uma das mais importantes escritoras 
portuguesas para jovens, e ganhou 
grande projecçào nacional e interna- 
cional. Em Portugal a tiragem dos 
seus livros é de centenas de milhares, 
assim como no resto do mundo, 
nomeadamente na Alemanha, Brasil, 
Espanha, Holanda, Republica Checa, 
Eslovâquia e Bulgâria. 
Livros da autora: 
Rosa, Minha Irmà Rosa; Lote 12, 2° 
Frente; Chocolate à Chuva; A Espada 
do Rei Afonso; Este Rei que Eu 
Escolhi; Graças e Desgraças da Corte 
de El-Rei Tadinho; Aguas de Verâo; 
Flor de Mel; Viagem à Roda do Meu 
Nome; Paulina ao Piano; As Dez a 
Porta Fecha; A Lua nâo Estâ à Venda; 
Ursula, a Maior; Os Olhos de Ana 
Marta; Leandro, Rei da Heliria; 
Promontôrio da Lua ; Caderno de 

TJi miia 

Agosto; Se Perguntarem por Mim 
Digam que Voei; Um Fio de Fumo 
nos Confins do Mar; Trisavô de 
Pistola à Cinta e outras histôrias; 
Corre, Corre Cabacinha; Um Ladrâo 
debaixo da Cama; Fita, Pente e 
Espelho; A Adivinha do Rei; Rata do 
Campo e Rato da Cidade; Periquinho 
e Periquinha; Maria das Silvas; 
Desanda, Cacetel; As Très Fiandeiras; 
A Bêla Moura; O Coelho Branquinho 
e a Formiga Rabiga; O Pâssaro Verde 
Os Anéis do Diabo; O Gigante e as 
Très Irmâs; Eu Bem Vi Nascer o Sol; 
Esta Lisboa; Praias de Portugal; Vinte 
Cinco a Sete Vozes. 

Eu Bem Vi 
Nascer o Sol 

Em bem vi nascer o Sol 
duma maçà vermelhinha 
nunca pensei que nascesse 
de coisa tâo pequenina. 

Eu bem vi nascer o Sol 
num canivete de prata 
nunca pensei que nascesse 
de coisinha tâo barata. 

Eu bem vi nascer o Sol 
nas areias do Mondego 
enganei-me: foi a Lua 
que o Sol nâo nasce tâo cedo. 

Alice Vieira 
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Historias da nossa historia I Por; Joaquim Romero Magalhàes 
www.instituto-camoes.pt 

Vitorino Barbosa de Magalhàes Godinho 
Nascido em Lisboa (1918), filho de 
Vitorino Henriques Godinho - oficial 
do Exército e politico republicano - e de 
D. Maria José Vilhena Barbosa de 
Magalhàes. Estudos secundârios em 
Lisboa, Liceus de Gil Vicente e de Pedro 
Nunes, licenciatura em Ciências ■ 
Historico-Filosôficas pela Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa 
(1940). Professor extraordinârio da 
Faculdade de Letras de Lisboa (1941- 
1944), investigador do Centre National 
de la Recherche Scientifique (1947- 
1960), Doutor ès-Lettres pela Faculdade 
de Letras da Universidade de Paris 
( 1959), professor catedrâtico do Instituto 
Superior de Estudos Ultramarinos 
( 1960-1962), Doutor honoris causa e pro- 
fessor na Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines da Universidade de 
Clermont-Ferrand (1970-1974), Ministre 
da Educaçâo e Cultura (1974), professor 
catedrâtico da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, coordenador do depar- 
tamento de Sociologia (1975-1988), 
Director da Biblioteca Nacional (1984). 
Prix d’Histoire Maritime da Académie 
de Marine (1970) e Prémio Balzan 
(1990), sôcio correspondente da 
Academia Brasileira de Letras e da 
Royal Academy (Londres). Dirigiu 
varias colecçôes, nomeadamente nas 
Ediçôes Cosmos, e fundou e dirige a 
Revista de Historia Econômica e Social 
(1979). 

Tendo começado os sens estu- 
dos pela Filosofia (Razâo e Historia - 

"Heritage Day" 
uma experiência para centinuar 
Continuaçào da pagina 16 

Mas, estâmes certes, melhores dias 
virâo, para uns e para outres. Este dia, o 
Portuguese Heritage Day, merece 
prosseguir na CNE. A integraçâo poderâ 
ser lenta mas ira dar os sens frutos a 
curto prazo. A Comunidade portuguesa 
jâ esta representada no Paramount 
Canada's Wonderland, no SkyDome e 
naCNE. 
Jâ rivalizamos com outres grupos étni- 
cos aqui radicados como hâ muito as 
nossas gentes reclamavam. Bom, agora é 
so comparecerem às festas e sentirem 
orgulho daquilo que os organizadores 
conseguem com muita diplomacia, 
paciência e sacrificios. 

Jâ é altura de jogarmos à Benfica, "Um 
por todos todos por um!". 
Na CNF, sob a batuta de Joe Eustaquio, 
Présidente da Aliança dos Clubes e 
Associaçôes Portugueses-ACAPO, com 
a colaboraçào dos colegas Rosa de Sousa 
e Rui Pires, e na companhia de Antônio 
César, desfilou um valioso grupo de 
artistas ligados à ACAPO; 
Os Panteras, Suzanne da Silva, Steve 
Vieira, Ana Patricia, Viriato, Joào Ledo, 
Fâtima Ferreira, Mario Jorge, Antonio 
Melo, Gabriel Teves, Hernani Raposo, 
Nancy Costa, Sarah Pacheco, Tabu e 
Shawn Desman. Também os Warriors 
Martial Arts Academy e os Grupos 

Folclôricos do FC Porto de 
Toronto, Casa da Madeira e 
Provincias e Ilhas de 
Portugal. Todos deram o seu 
melhor. 
Um dia longo e bonito que 
apenas pecou pela pouca 
afluência de pùblico. Nâo 
vimos frustraçào nos organi- 
zadores. Ainda bem. 
F sinal de que estâo confi- 
antes na iniciativa e que, mais 
ano, menos ano, tudo rolarâ 
sobre carris... 
Desistir é morrer! Felicidades. 

JMC 

Introduçào a um problema, 1940; 
Esboço sobre alguns problemas da 
Lôgica, 1943) cedo passou a interessar-se 
pela Histôria. E de imediato inicia 
pesquisas sobre a Histôria dos 
Descobrimentos e da Expansâo 
Portuguesa. Duas sâo as linhas de inves- 
tigaçào inicial: um minucioso trabalho 
erudito sobre as fontes (Documentes 
para a Histôria da Expansâo 
Portuguesa, 1943-1956) a partir de uma 
problemâtica muito ampla (A Expansâo 
Quatrocentista portuguesa, 1944) e uma 
tentativa de reconstituiçâo das culturas 
e civilizaçôes antes da chegada dos por- 
tugueses (Histôria econômica e social da 
Expansâo Portuguesa, 1947; O 
"Mediterrâneo saariano" e as caravanas 
do ouro - séculos XI ao século XVI, 
1956). Sô assim, na conjugaçào destas 
duas linhas de trabalho, se conseguirâ 
procéder à construçào da histôria por- 
tuguesa e do seu impacte no Mundo nos 
séculos XV e XVI. Tendo prosseguido 
os sens trabalhos na Ecole Pratique des 
Hautes Etudes em Paris - junto de 
Lucien Febvre, Fernand Braudel e 
Ernest Labrousse -, ai apresenta Prix et 
monnaies au Portugal, 1750-1850 (1955) 
e L’économie de l’empire portugais - 
XVe- XVIe siècles ( 1966), obra esta que 
foi tese de doutoramento (editada em 
português, corn acrescentos, em 1963- 
1971, Os descobrimentos e a economia 
mundial, corn ediçào definitiva em 
1983-1984). Pertence à grande escola de 
estudos histôricos que se desenvolve em 
torno da revista Annales (Economies - 
Sociétés - Civilisations). Destaca-se pela 
resistência à ditadura (o que lhe valeu 
por duas vezes o afastamento da univer- 
sidade portuguesa) e também pela sua 
intervençâo civica em democracia, de 
que resultaram varias publicaçôes: O 
Socialisme e o future da Peninsula 
(1970), Portugal. A Pâtria bloqueada e a 
responsabilidade da cidadania (1985). 
Apresentou propostas originals para re- 
forma do sistema educative português: 
Um rumo para a educaçâo (1974). 

Deve-se-lhe a actualizaçâo e a 
renovaçâo dos estudos de histôria da ex- 
pansào portuguesa numa perspectiva 
mundial. Partindo das reflexôes e inves- 

tigaçôes de Oliveira Martins, Jaime 
Cortesâo e Duarte Leite consegue ir 
muito mais longe e construir expli- 
caçôes muito enriquecedoras. A econo- 
mia dos descobrimentos henriquinos 
(1962) e Os descobrimentos e a econo- 
mia mundial revelam essa largueza dê 
preocupaçôes, mostrando como se en- 
trelaçam e conjugam aspectos varies das 
disciplinas das ciências sociais na inves- 
tigaçâo histôrica. Também no dominio 
da Histôria de Portugal, moderna e con- 
temporânea, escreveu estudos funda- 
mentals e promoveu investigaçôes que 
refizeram muitas temâticas: A estrutura 
da antiga sociedade portuguesa (1971), 
Mito e mercadoria, Utopia' e prâtica de 
navegar, séculos XIII-XVIII (1990). 
Igualmente se lhe deve a indicaçào de 
novos temas e novos problemas para in- 
vestigaçôes e dissertaçôes que dirigiu, 
em especial durante o seu magistério na 
Universidade Nova de Lisboa. 

Das suas liçôes de rigor erudito, 
de alargamento metodolôgico e da pro- 
blematizaçâo das fontes como objecte 
cultural, de ensaio de quantificaçào e de 
cruzamento corn as diferentes ciências 
sociais, de fundamentaçào teôrica e de 
aplicaçào de uma visào histôrica aos 
diferentes dominios do saber, de cidada- 
nia activa resultou uma notâvel reno 
vaçào dos estudos de histôria em 
Portugal. Como escreveu numa das suas 
primeiras obras, "nâo é possivel analisar 
os problemas da realidade portuguesa 
contemporânea sem os inserir na trama 
da evoluçâo do nosso pais, quer dizer, 
sem estudar as condiçôes de formaçâo 
do mundo em que vivemos, a génese da 
nossa cultura, da nossa sociedade, da es- 
trutura politico-econômica de Portugal". 
Levando longe a sua proposta de que a 
histôria deve ser pensada na dialéctica 
da globalidade e de que a histôria é uma 
forma de pensamento, fundamenta 
uma visào da contemporaneidade 
muito rica e estimulante. 

EXPO 2000 
A garagem que ihe oferece um serviço complete ao seu automével 
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i"n ECNOLOGIA Norte-americanos navegam mais 
Depois de um ligeiro abrandamento no decorrer de 
Junho, a audiência norte-americana na Net voltou 
a registar elevados indices de crescimento em 
Julho, que continuarâo em Agosto, de acordo com 
um relatorio do ComScore Media Metrix. 

Os numéros revelados por este observatôrio indicam 
que, em Julho, o trafego nos Estados Unidos cresceu 
29 por cento relativamente a igual mês de 2001, en- 
quanto o tempo gasto pelos norte-americanos em 
navegaçâo aumentou 67 por cento. EI 

r— 

WWW. 
SITES DA SEMANA 

POLITICA 
WWW.CIDOB.ORG/BIOS 

Se gosta de estar informado sobre o cenario 
politico mondial, este é um bom site para visitar, 
pois encontrarâ diversas biografias dos lideres 
mais carismâticos. Cada biografia apoia-se numa 
série de recursos como dados sobre crises e es- 
tatisticas. 

TURISMO 
WWW.RT-SERRADAESTRELA.PT 

Dedicado à serra da Estrela, este site mostra os 
os motivos turisticos do ponto mais alto de 
Portugal continental. Dados que vâo da gas- 
tronomia ao cao da serra da Estrela preenchem 
um espaço onde se descobre que a montanha é 
mais do que a neve. 

MAFRA 
WWW.MAFRANET.COM/CONVENTO.HTM 

O Palacio Nacional de Mafra é, sem dùvida, um 
dos mais grandioses do mundo. O edificio é 
obra de J. F. Ludovice e foi erigido em 1944. 
A sua biblioteca, com 36 mil volumes, é conside- 
rada uma das mais bêlas do género. Neste site 
podera descobrir os segredos do antigo convento 
e saber o horario das visitas. 

ARTE 
WWW.TATE.ORG.UK 

Cornelia Parker expôe os sens trabalhos nesta 
pagina. Aqui encontra varias peças de arte. Pode 
ainda ver a sua biografia, imagens, os elementos 
utilizados em cada peça, entre outras rubricas. 
O cibernauta tem ainda a oportunidade de 
clicar sobre o objecto em exposiçâo e descobrir 
quais os materiais usados. 

FILME 
WWW.THE-MUSKETEER.COM 

O Mosqueteiro é a versao de Peter Hyams do ro- 
mance classico de Alexandre Dumas Os Très 
Mosqueteiros, que mistura estilos oddentais e orien- 
tais. Catherine Deneuve, Stephen Rea, Tim Roth e 
Justin Chambers sao alguns dos actores deste filme. 

Receitas de logos 
vâo crescer 5000% 
O consume em plataformas e tec- 
nologias de jogos ira crescer 
5000% até 2006, revela um estudo 
levado a cabo pela Screen Digest 
e promovido pela European 
Leisure Software Publishers 
Association (ELSPA). 
O relatôrio estima que os 127 mi- 
Ihôes de euros gastos em 2001 au- 
mentarào para 6,5 mil milhôes de 
euros em 2006. 
O aumento dos jogos «multiplayers» 
nas consolas e nos PCs, os jogos 
melhorados nos telemôveis, 
novos serviços que irâo chegar às 
televisôes digitais e o aumento 
dos jogadores online sâo factores 
que justificam este crescimento 
para os prôximos cinco anos. 
O relatôrio especifica que apesar 
dos novos serviços online da Sony 

Playstation 2, da Xbox da 
Microsoft e do GameCube da 
Nintendo terem começado muito 
devagar, eles irào gerar mais de 
2,5 mil milhôes de euros em 
2006. El 
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Robbie Williams 
ganha em tribunal processo 
contra um "ciberocupa" 

o cantor pop Robbie Williams ganhou a batalha 
que impede a utilizaçào do seu nome para um 
website. O Centro de Mediaçâo e Arbitragem de 
Dominios da Organizaçâo Mundial de 
Propriedade Intelectual devolveu ao cantor 
britânico o seu dominio ".info", que estava a ser 
utilizado por um "ciberocupa". 
Robbie Williams tinha apresentado uma denün- 
cia neste organisme de mediaçâo, comprovando 
que o site www.robbiewilliams.info estava a ser 
utilizado por "mâ-fé". Recorde-se que a cantora 
Madonna e a actriz Julia Roberts ganharam casos 
semelhantes. No entanto, o cantor Sting nâo teve 
a mesma sorte, m 

Taiwan Instaura inquArlto 
à Microsoft por alegadas 
prAticas monopoiistas 
Numa altura em que a Microsoft se 
mostra empenhada em resolver, tào 
rapidamente quanto possivel, as di- 
versas batalhas juridicas que mantém 
sob a acusaçâo de prâticas monopolis- 
tas e comportamento anticoncorren- 
cial dentro e fora dos Estados Unidos, 
eis que uma nova ameaça de sançôes 
se abate sobre a companhia de Bill 
Gates. Desta feita, é a vez de Taiwan 
anunciar a decisâo de instaurar um 
inquérito ao gigante norte-americano 
do software por alegado abuso de 
posiçâo dominante no seu mercado. 
De acordo corn a imprensa local, cita- 
da pela ediçâo online da BBC News, a 
decisâo do Governo de Taiwan surge 
na sequêneia de diversas queixas 

apresentadas por entidades importa- 
doras de software, que acusam a 
Microsoft de impor intimeras 
restriçôes ao livre exercicio da sua 
actividade. Segundo estas empresas 
de Taiwan, a companhia de Bill Gates 
impôe, entre outros constrangimen- 
tos, a obrigatoriedade de notificaçâo 
prévia para qualquer alteraçâo dos 
agentes locals de vendas. Segundo as 
mesmas fontes, os responsâveis da 
empresa norte-americana deverâo ser 
intimados a comparacer perante uma 
comissâo de inquérito nos prôximos 
dias. 
A Microsoft jâ negou publicamente 
qualquer tipo de violaçâo da legis- 
laçâo comercial vigente. CD 
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Vendedor com ou sem experiência, para stand de 
automôveis novos e usados. Deve falar inglês. 
Contactar Bill Wilcox. Tel.:416-368-8878. 

Pessoa corn alguma experiência em renovaçôes. 
Contactar Andrade. Tel.:416-242-7000. 

Pessoal para fazer acabamentos em cimento. 
Contactar Silas. Tel.;416-573-9583. 

Pessoal corn ou sem experiência, para fâbrica de 
cadeiras. Contactar Joào. Tel.:416-241-3079. 

Carpinteiros para casas novas. Tel.:416-832-7574. 

Recepcionista que fale Inglês e Português. 
Tel.:905-670-1976. 

Ajudante de padeiro corn alguma experiência. 
Tel.:416-531-2888. 

Ajudante de pasteleiro para padaria. 
Tel.:905-568-2645. 

Pessoal para fazer limpeza nas areas de 
Burlington, Guelph, Kitchener, Cambrige e 
Waterloo. Contactar Eduardo. Tel.;416-990-3790. 

Aluga-se 
Casa de S 

andares com 
muit:as devisôes. 

416-516-3815 
Pessoa para desossar 

galinha e encher 
salsichas e chouriços. 

Contactar Augi. 

Tel: 905-755-0065 
Fait 005-755-0066 

Vendedor 
para Stand de automôveis novos e usados 

Ùpiim eportunidade. Dme saber (^mre-se treino. 

Telefone para Bill Wilcox, 

416 368-8878 
Carpinteiro de acabamentos corn ou sem 
experiência. Tel.:416-614-3808. 

Pedreiros. Tel.:416-762-5947. 

I 

I Casa na Graciosa 

I Casa corn 3 quartos, cozinha, grande casa • 
I de banho e garagem, I 
I toda em pcdra, corn varanda, em \ 

I Guadalupe, Caminho dos Poços, Ribeirinha, \ 

I Graciosa, corn excelcntc vista. j 
I Casa toda mobilada, corn 3 electrodomésti- l 

I cos, um Toyota de 84 em boas condiçôes, ^ 
I très quintais de cultive de melôes, favas, etc., ■ 
I a 10 minutes do centre da Graciosa. 'j 

I  I 
I Contacte José Bettencourt: I 

n 513 753-5353 

Precisa-se 
De pessoal com 

experiência em assent;ar 

blocos de cimenta e 

construçâo de passeios. 

416- IL 

Precisa-se 
Companhia portuguesa précisa empregados 
especializados em "Sheet Metal Roofing", com 
experiência, e trabalhadores para telhados sem 
experiência. Bom ordenado e condiçôes. 

Tel: 416 763-8664 

40 acres de terreno 
corn floresta situado 
ao lado de Bradford, 
proximo à Young St. 
Somente $79,900.00 

Tel: 415-757-5423 

Coelho Panado à Noda dos Âçores 
lnCR£DI£riT£$: 

* 1 coelho 
* 1 cebola 
* 2 colheres (sopa) margarina 
* 1 colher (sopa) massa de pimenta 
* 2 colheres (sopa) massa de tomate 
* 4 dentes alho 
* 0,25 dl vinho branco 
* Sumo de 1 limào 
* 3 ovos 
* Ôleo q.b. < 
* Pào ralado 

COm:£CCflO: 
Parte-se o coelho e coloca-se num tacho corn a ce- 
bola picada, a massa de tomate e de pimenta, a 
margarina, o alho picado, o vinho e a âgua 
Leva-se a cozer em lume brando. 
Depois do coelho cozido, batem-se 2"ovos e passa- 
se o coelho nestes. 
De seguida passa-se pelo pào ralado e frita-se em 
Oleo Mimo. Assim que estiver frito, coloca-se 
numa assadeira, corn o molho da cozedura, onde 
se juntou um ovo e leva-se a assar. 
Acompanha-se corn puré de batata. 

Sobremesa: 

Sobremesa Râpida 
InCRtDItnTES: 

7 lata de salada de frutas 
* 7 embalagem de gelatina de morango 

7 embalagem de leite-creme 
* 2 pacotes de natas 

açûcar em pô q.b. 
cerejas em calda q.b. 

COflPKCflO: 
Prepare a gelatina de acordo corn as 
instruçôes. 
Ponha a gelatina num tabuleiro passado por 
âgua fria e leve ao frigorifico para prender. 
Prepare o leite-creme de acordo corn as 
instruçôes. 
Deixe arrefecer. 
Faça o chantilly: Bata as natas bem frias corn 
açücar em pô 
Escorra a salada de frutos. 
Distribua em camadas alternadas, colheradas 
de gelatina, salada de frutas e leite-creme, em 
copos altos. 
Décoré corn chantilly e cerejas em calda. 
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Café com sabor do alto rlsco para a saùdo 
O café torrado contém 

acrilamida, uma substância 

quimica provavelmente 

cancerigena. 

Depots de cientistas suecos terem detecta* 
do a substância em produtos alimentâtes 
à base de hidratos de carbono, investi- 
gadores alemaes revelam que também o 
café liberta este quimico depois de torra- 
do. 
O estudo, divulgado pela revista de ecolo- 
gia alemà Oeko-Test, concluiu que nos 24 
tipos de grâos de café de dez marcas dife- 
rentes testados, havia indicios de acrilami- 
da. No entanto, os niveis da substância 
eram maiores nos grâos do que no café 
moldo, estado em que habitualmente é 
consumido. 
Varias organizaçôes internacionais jâ rea- 

giram à noticia Segundo a Sociedade 
Americana de Cancro «uma ampla maio- 
ria de estudos concluiu que a associaçào 
entre o café e o cancro na bexiga, marna, 
pulmâo, pâncreas, prostata, etc. nào é con- 
clusiva». 
Por seu turno, o chefe da Federaçâo 
Alemâ de Café, Winfried Tigges, disse 
que a acrilamida nào esta présente no 
grâo de café cru e que a substância sô 
surge depois de passar pela torrefacçâo. 
Adiantou que os actuals resultados 
levarâo, por certo, os produtores a procu- 
rât novas formas de produçâo que 
previnam o surgimento da acrilamida 
Tigges fez ainda questâo de sublinhar que 
os valores de quimico concentrado numa 
châvena de cafe sâo muito reduzidos. 
A 24 de Abrü deste ano, o alarme soou 
em todo o mundo. As conclusôes de um 
estudo de cientistas da Universidade de 
Estocolmo foram consideradas «suficien- 

temente preocupantes» pela Admi- 
nistraçâo Nacional de Alimentaçâo da 
Suécia para convocar de imediato uma 
conferência de imprensa, ainda antes da 
publicaçào dos resultados da pesquisa na 
imprensa cientifica, como é habituai. 
Nesse encontro corn os jornalistas, os in- 
vestigadores precisaram que tinha sido 
detectada uma taxa de um micrograma 
(um milionésimo de grama) de acrilami- 
da em 0,5 gramas de fritos de milho e em 
dois gramas de batatas fritas. Niveis ele- 
vados foram igualmente encontrados 
noutros alimentos ricos em glücidos, 
fritos, grelhados ou cozidos a alta 
temperatura. 
No dia seguinte, a UE e a OMS manifes- 
taram a sua preocupaçâo face aos resulta- 
dos da pesquisa, mas tentaram tranquili- 
zar os consumidores, referindo a necessi- 
dade de desenvolver mais estudos. Em 
menos de um mês, investigadores da 

agência britânica para o controlo dos ali- 
mentos confirmaram as conclusôes da 
équipa sueca. Os cientistas britânicos 
foram um pouco mais longe e anuncia- 
ram que a substância poderâ estar pré- 
sente noutros alimentos résultantes de 
outras formas de preparaçâo que nâo in- 
cluem necessariamente a fervura. 
Alertaram também que o excesso de coze- 
dura aumenta ainda mais os niveis de 
acrilamida. 
Em Junho, a OMS reuniu em Genebra, 
à porta fechada, especialistas de todo o 
mundo para debater o problema. No 
final, um pequeno comunicado referia 
a necessidade de continuar a desen- 
volver mais estudos sobre a presepça 
de acrilamida nos alimentos. Aos con- 
sumidores foi dado o conselho de sem- 
pre: manter uma dieta saudâvel, rica 
em frutos e legumes, evitando fritos e 
gorduras. El 

Mutaçôes podem transformar virus da gripe 
comum num «supervfrusn 
Um ünico gene pode ser capaz de de Hong Kong, que enfraquece as 
transformar um virus da gripe defesas normals do organismo. A 
comum num agente passlvel de desen- descoberta foi publicada na revista 
cadear uma epidemia generalizada. Nature. 
Cientistas do Hospital Infantil St. Segundo os investigadores, embora a 
Jude, em Memphis, EUA, identi- maioria dos virus comuns da gripe 
ficaram uma mutaçâo genética es- sejam idênticos, existem centenas de 
pecifica no chamado virus da gripe «descendentes» diferentes entre si. 

PHOTOCOPIER & 
PRINTER SALE 

CONTACT SARAH® 
BETA OFFICE AUTOMATION LTD. 

416-248-4248 

que se espalham rapidamente e 
podem matar até adultos saudâveis. 
Os cientistas dào como exemplo a 
gripe espanhola, que matou milhôes 
de pessoas em 1918. 
Em condiçôes normals, as células do 
sistema imunolôgico produzem um 
grande numéro de proteinas que aju- 
dam a despertar os mecanismos de 
defesa de células nào infectadas. Um 
processo que diminui a extensâo e o 
poder da infecçâo. Mas na gripe de 
Hong Kong, o organismo nào reage 
através da produçâo de proteinas. 
No estudo desenvolvido, a équipa de 
Memphis verificou que, ao «acoplar» 
o gene modificado do virus de Hong 
Kong a um virus da gripe comum, 
porcos infectados agravaram a 

doença. A cura foi muito mais de- 
morada do que nos animais corn o 
virus inalterado. 
Desde que este tipo de gripe surgiu 
nos humanos, em 1997, morreram 
seis pessoas. Até entâo, o virus 
afectava apenas as galinhas. 
Os investigadores acreditam que a 
«descendência» dos virus da gripe es- 
panhola possam ser semelhantes aos 
da de Hong Kong. 
Anualmente, os virus da gripe modi- 
ficam-se ligeiramente, obrigando à 
toma anual de nova vacina. Os cien- 
tistas temem, porém, que as mu- 
taçôes genéticas constantes criem 
um «supervirus» da gripe, que possa 
integrar o gene do virus de Hong 
Kong. El 

Neurologia: 

Lado esquerdo do cérebro 
torn sistema de automemoria 
o lado direito do cérebro é, a maior 
parte das vezes, o mais dotado para 
identificar faces familiares, mas, 
quando se trata de reconhecer a 
prôpria cara, é o lado esquerdo que 
entra em acçâo, révéla um estudo da 
Nature Neuroscience. 
Um homem que foi submetido a uma 
cirurgia para tratamento da epilepsia 
deu a David Turk e aos seus colegas 
do Dartmouth College de Hanôver 
uma oportunidade para avaliarem 
separadamente a capacidade de cada 
lado do cérebro para reconhecer faces 
familiares. 
No tratamento da epilepsia, através 
da cirurgia, sâo cortadas as fibras que 
ligam os dois hemisférios do cérebro. 
A partir dai, as duas partes deixam de 
comunicar entre si, permitindo aos 
investigadores estudar as suas funçôes 
individuals. Neste caso, usando a tecno- 
logia de computador, os cientistas al- 

ternaram fotos, uma do paciente, 
outra de um médico que o doente 
conhecia bem e ainda fotos corn caras 
semelhantes as de ambos. O paciente 
tinha de reconhecer quando é que as 
imagens apresentadas se pareciam 
mais consigo ou com o médico. 
Idêntica experiência foi ainda feita 
corn fotos de gente conhecida. 
Os investigadores verificaram que o 
lado direito do cérebro reconhecia 
melhor os jâ conhecidos, enquanto o 
lado esquerdo se activava no reco- 
nhecimento da sua prôpria cara. 
De acordo corn o estudo, o cérebro 
deve possuir um sistema de au- 
tomemoria sobre a concepçâo que 
cada pessoa tem de si e do outro. O 
facto de O lado esquerdo reconhecer 
melhor os auto-retratos sugere que 
esta parte do cérebro tem um papel 
dominante no referido sistema de au- 
tomemoria. CI 
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Associaçâo de Golfistas Luso-Canadianos 
Teve lugar no Pepper's Café, uma 
Conferência de Imprensa promovida 
pelos responsâveis da Portuguese 
Canadian Golfers Association, para 
dar conhecimento pùblico das direc- 
trizes e intençôes da associaçâo e sens 
membros. 
Sào membros fundadores, segundo 
foi anunciado, José Pinto, José 
Rodrigues, Manuel Coelho, Carlos 
Nunes, Inâcio Cunha, Frank Alvarez, 
Tibério Branco, José Barcelos, Carlos 
Teixeira, Francisco Oliveira, José 
Borba, José Nunes (Pacheco), 
Eugénio Pereira, Manuel Luciano 
Pereira, Jorge Ribeiro, Ilidio 
Medeiros, José Borges, Carlos 
Botelho, Manuel Marques, Luis 
Soares ejoe Silva. 
A sede da PCGA, em principio, é no 
Pepper's Café, 189 Wallace Ave., em 
Toronto, cujo telefone, é; 
416 531-3146. 
Em entrevista concedida por José 
Pinto, primeiro présidente da PCGA, 
registâmos: 
José Pinto - Para promover o golfe, 
darmos a oportunidade de nos 

Frank Alvarex, Manny CaeUu}, 

Nums '*Pacherv’\ Inariu Cunha e 

conhecermos e convivermos uns corn 
os outros, ajudarmos as organizaçôes 
que promovem torneiros anuais de 
golfe. Ao mesmo tempo, oferecemos 
O cartào de sôcio, necessârio para 
jogar noutras partes do mundo. Neste 

momento jâ temos 65 membros e es- 
tamos a trabalhar para atingir os 100 
até ao final do ano, embora esteja a ser 
dificil. Damos também a oportu- 
nidade de participar nos campeonatos 
do golfe a um nivel mais competitivo. 

Rûssia garante que 
ratifica Protocalo 
de Quiete 
A Rûssia garantiu na Cimeira 
Mondial sobre Desenvolvimento 
Sustentâvel que vai ratificar o 
Protocolo de Quioto, o acordo in- 
ternacional para reduzir as emis- 
sôes poluentes que sobreaquecem o 
planeta. 
O primeiro-ministro russo, Mikhail 
Kassianov, anunciou emjoanesburgo 
que o seu pais vai ratificar o 

Protocolo de Quioto "muito em 
breve". 
O Protocolo de Quioto espera pela 
ratificaçâo da Rûssia para entrar 
em vigor, depois de os Estados 
Unidos e da Australia terem reafir- 
mado a sua oposiçâo ao acordo. 
O Canada, inicialmente também 
contra o acordo, anunciou também 
a sua intençâo de ratificar Quioto. 

JMC - Jâ existem bons jogadores na 
comunidade? 
José Pinto - Jâ sim. Hâ jogadores 
que atingem os 70s, par ou até menos 
do que par, o que é realmente um re- 
sultado espectacular. 
JMC - Poderâ revelar o nome de al- 
guns? 
José Pinto - Sim. O José Pacheco, o 
Nunes, o Ilidio Medeiros, José 
Barcelos que sâo jogadores e que em- 
bora nâo tenham tido muito apoio no 
inicio ou quando mais jovens, con- 
seguem agora resultados fabulosos. 
Essa é a nossa missâo: se existem al- 
guns jogadores que gostavam de ser 
membros dé uma liga, deverâo con- 
tactar-nos através do Pepper’s Café e 
nos proporcionaremos um encontro 
corn todos os praticantes da modali- 
dade. 
JMC - Hâ entâo um interesse em cati- 
var membros de toda a provincia para 
esta associaçâo? 
José Pinto - Esta associaçâo nasceu 
corn esse objective. Vârios dos mem- 
bros fundadores da associaçâo encon- 
traram-se por acaso quando jogâva- 
mos e por mera coincidência desco- 
briamos que eram portugueses. 
Fazemos o apelo aos golfistas, nâo sô 
do Ontario, mas de todo o Canada 
para se juntarem à nossa associaçâo, 
localizada no Pepper’s Café, 189 
Wallace Avenue. O contacte por tele- 
fone é o 416-531-3146 e o meu telemô- 
vel é o 416-876-5055. 
JMC - José Pinto é o primeiro prési- 
dente desta associaçâo e como tal 

gostaria de lhe perguntar quai sera a 
primeira iniciativa desta associaçâo. 
José Pinto - Jâ organizâmos varias 
eventos. Jâ temos contactes corn cam- 
pes de golfe em Portugal para vârios 
torneios. A prôxima iniciativa é o 
campeonato de dois dias, em 
Cambridge, nos dias 28 e 29 de 
Setembro. 
JMC - Jâ hâ inscriçôes ou sâo limi- 
tadas? 
José Pinto - Tem que ser sôcios para 
poderem concorrer. 
JMC - Quais sâo os elementos da di- 
recçâo desta associaçâo? 
José Pinto - Eu sou o présidente, o 
José Rodrigues é o vice-presidente, o 
Inâcio Cunha é o secretârio. Manuel 
Coelho é o contabilista-tesoureiro, 
Frank Alvarez como relaçôes pûblicas, 
Tibério Branco, Joe Silva, Ilido 
Medeiros, Pacheco e muitos mais. Ao 
todo, somos 19 sôcios fundadores. 
JMC - Obrigado e muito sucesso para 
a associaçâo. 
José Pinto - Muito obrigado. 

Muito entusiâsmo, confiança e 
"tacadas" valentes entre os membros 
responsâveis da Associaçâo de 
Golfistas Luso-Canadianos. Quem 
gosta e pretende inscrever-se, pode 
contactât José Rodrigues: 416 531- 
3146; José Pinto: 416 876-5055, ou 
Tibério Branco: 416 534-7515. 
As nossas felicitaçôes e o desejo de 
que acertem no buraco do tapete 
verde! 

Ana Fernandes /JMC 

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 
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REAL MADRID GANHA AD ESPANYOL (2-D) 
LUIS Figo encant:a 
Um grande Real Madrid e um 
fantâstico Luis Figo voltaram a 
deslumbrar os seus adeptos corn 
uma vitôria sobre o Espanyol (2- 
0) no jogo que encerrou a jorna- 
da inaugural da Liga espanhola e 
que contou corn a presença de 
Ronaldo na bancada VIR 
Corn um jogo ofensivo, os 
"merengues" deram espectâculo, 
corn Figo em grande ora na direi- 
ta ora na esquerda, arruinando, 
literalmente, a vida a Ivân 
Amaya. Foi dele, alias, o canto 
que deu origem ao primeiro 
golo, da autoria do defesa-central 
Ivan Helguera, aos 34 minutos. 
Até sair aos 82 minutos, cedendo 
O lugar a Steve McManaman, o 
internacional português continu- 
ou a criar perigo corn os seus 

centres venenosos, aos quais 
Raùl (em noite nào) e Guti 
nunca souberam dar a sequência 
lôgica. 
Curiosamente, foi o inglês quem 
marcou o segundo golo (88'), 
apôs excelente passe de Raül, na 
ünica vez que esteve acertado du- 
rante O encontre. Pelo meio, 
duas bolas ao poste de Guti e 
McManaman, para reforçar a 
ideia do intense dominio dos lo- 
cais. 
O Espanyol, quase sempre 
remetido à defesa, sô criou peri- 
go através dos remates de Roger, 
ex-Barcelona, mas Casillas esteve 
sempre atento. 
Outras notas curiosas dizem res- 
peito a dois jogadores que tiveram 
um sâbado bastante agitado: 

Ronaldo, que foi bastante aplau- 
dido ao intervalo quando se 
deslocou ao relvado; e 
Morientes, que entrou aos 80 
minutos para receber a maior 
ovaçâo da noite numa prova 
clara de amor da "aficiôn" pelo 
avançado espanhol, agora 
provavelmente relegado para o 
banco de suplentes corn a chega- 
da do "Fenômeno". 
Ronaldo janta na casa de Figo 
Primeiro dia de Ronaldo em 
Madrid e logo um jantar na casa 
de Luis Figo, a convite do por- 
tuguês. Depois do jogo, o 
brasileiro (que vive na zona resi- 
dencial Arturo Soria, ao lado de 
Raül, Zidane e do prôprio Figo ) 
juntou-se ao seu companheiro do 
Barcelona, ca 

Estreia Azarada 
Jorge Andrade afastado 
dois meses per lesâo 
O internacional português Jorge Andrade, esta 
época ao serviço do Deportivo da Corunha, vai 
estar afastado dos relvados cerca de dois 
meses, apôs ter contraido uma lesâo no pé es- 
querdo durante o encontro de estreia da I Liga 
espanhola, domingo, frente ao Bétis de Sevilha. 
A confirmaçâo foi anunciada pelo chefe dos 
serviços médicos do clube. César Cobiân, de- 
pois das radiografias a que o futebolista foi 
submetido terem revelado uma fractura no 
quinto metatarso do pé esquerdo. uj 

SONA 
Distributors Inc. 
Especïalista em 

Electrodomésticos 
de 220W/50HZ 

Panasonic, Sony, Aiwa, Whirlpool, Maytag, Magic 
Chef, Kehônator, Moulinex Kitchen Aid, Hoover, Black 
& Decker, Skill, Pionner, Sharp, General Electric, JVC. 

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

Entrega gratis à companhia de envio 
ou à sua casa em Portugal. 

1520 Steeles Ave. W. at Dufferin St. 
Tel: [905] 009-3734 
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Boavista guer relatdilos da 
arbitragem do logo corn FC Porto 
O Boavista informou que vai 
pedir à Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional os re- 
latôrios da arbitragem do jogo 
no Bessa frente ao FC Porto, 
que terminou corn a vitôria dos 
"dragôes" por 1-0. 
Descontentes corn os "desem- 
penhos extremamente nega- 
tivos" dos vârios agentes da ar- 
bitragem, que consideram 
terem causado "prejuizo évi- 
dente" ao Boavista, os "ax- 
adrezados" querem saber o que 
escreveram os observadores do 
ârbitro e o do ârbitro assistente. 

A Sociedade Anônima 
Desportiva do Boavista criti- 
cou também aquilo que classi- 
ficou como "deplorâvel" com- 
portamento dos dirigentes do 
FC Porto durante a semana 
que antecedeu o "derby" da 
Invicta. 
Os boavisteiros garantem que 
nào terâo qualquer relaçào ins- 
titucional corn os "azuis e bran- 
cos" enquanto os seus diri- 
gentes nâo condenarem os 
actos de vandalisme contra a 
escultura da pantera negra do 
Estâdio do Bessa, o simbolo do 

clube, pintada de azul e branco 
durante a madrugada que ante- 
cedeu O jogo. El 

PODE HUER BOA FIGURA 
Sub-S^: Nova geraçâo com qualidade 
Portugal começa corn a 
Macedônia (sexta-feira, às 21 
boras), o apuramento para o 
Europeu num “grupo de peso” 
como lhe chamou Agostinho 
Oliveira. Alias, os macedônios 
sâo mesmo a équipa mais 
acessivel, pois depois ainda hâ a 
Turquia (prôximo adversârio a 

15 de Outubro), a Eslovâquia 
(que eliminou Portugal do 
Europeu de sub-19) e a 
Inglaterrà. 
Esta nova geraçâo de jogadores 
pode, mesmo assim, fazer boa 
figura. Hâ muita qualidade em 
jovens jâ corn experiência na I 
Liga. Alguns estiveram na fase 

final do Europeu de sub-21, em 
Maio, na Suiça - C. Costa, 
Postiga, Ednilson, Tiago, 
Makukula, J. Ribeiro e Bruno 
Alves. Outros foram chamados a 
jogos de apuramento, como 
Bosingwa e Ricardo Costa e 
ainda hâ Quaresma e Mordra, 
que eram dos sub-19. EI 

AlÉM RO EUROPEU OE SUB-21 
Grande objective: Atenas S004 
o estâgio que começou na Pôvoa 
de Varzim, corn treino em Vila do 
Conde, marca o inicio de um pro- 
jecto que visa nâo sô o Europeu de 
sub-21, mas também a qualificaçâo 
para os Jogos Olimpicos de Atenas, 
em Agosto de 2004. Mas para atin- 
gir este grande propôsito, hâ que ul- 
trapassar mais fases. Recorde-se 
que quando Portugal perdeu ante a 
Croâcia a possibilidade de estar em 

Sydney foi no “play-off ’ imediato à 
fase de grupos. Agora, Portugal 
terâ de ficar em primeiro ou ser um 
dos melhores sete segundos, o que 
nâo parece tarefa muito complica- 
da, mas depois ainda tem de passar 
O “play-off’ e chegar âs meias-finais 
na fase final, pois sô os quatro me- 
lhores europeus vâo ter direito a 
participar no torneio de futebol dos 
jogos de Atenas. 

Para jâ, o piano estâ traçado. A es- 
trutura montada e os jogadores 
sabedores da dificil missâo que têm 
pela frente. Rui Caçador e Carlos 
Dinis sâo os treinadores até nova 
ordem, jâ que Agostinho Oliveira é 
agora o seleccionador interino da 
équipa principal. Mas, em Vüa do 
Conde, Agostinho nâo faltou à 
tradicional peladinha de abertura 
entre Norte e Sul. El 
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FIM DO SONHO PARA JARDEl Mario Jardel nâo vai para Espanha, mas o Sporting 
mantém as portas aiiertas ao regresso do iirasiieiro 

Sem alternativas, em virtude de terem 
encerrado as inscriçôes em Espanha, o 
destino mais apetecido, o avançado 
brasileiro esta num beco sem saida: ou 
cede e régressa ao Sporting, ou arrisca- 
se a ficar inactivo e, consequente- 
mente, à mercê das sançôes que o em- 
blema “leonino” possa entretanto 
adoptar. 
Para jâ, e porque o jo- 
gador esta notificado para 
se apresentar ao corpo 
clinico do Sporting no 
dia 10 do corrente mês, a 
SAD préféré nâo tomar 
qualquer posiçâo, apesar 
de José Veiga, représen- 
tante do jogador, estar 
debaixo de fogo. 
Alias, a confirmar-se o 
cenârio da nio-comparên- 
cia do atleta - o prôprio jâ 
sugeriu que a nâo-transfe- 
rência poderia implicar a 
sua ida para o Brasil -, a 
suspensâo do seu salârio. 

até agora assegurado pela empresa que 
gere o futebol verde-e-branco, serâ 
uma realidade. 
Ao longo da semana, persistiram os ru- 
mores indiciando fcontactos e pseudo- 
abordagens entre “leôes” e emblemas 
espanhôis, mas o final do dia serviu 
para elucidar todas as partes envoltas 
no processo. A SAD nâo recebeu ofi- 

cialmente qualquer propos- 
ta para a compra dos direi- 
tos desportivos de Jardel, 
como referiu Miguel 
Ribeiro Telles, présidente 
da SAD, ao inicio da noite. 
“Nâo houve qualquer pro- 
posta. Mantém-se o que foi 
dito pelo administrador- 
delegado, José Eduardo 
Bettencourt”. Em Alvalade, 
o final da “novela”, “das fal- 
sas promessas que afinal 
ficaram por cumprir”, nâo 
surpreendeu. 

‘Empresàrio é o culpado’ 

Por entre crlticas a José Veiga, Manolo 
Vidal garantiu que o “plantel estâ re- 
ceptive para receber Jardel”. “Admiro- 
me e lamento que apôs mais de dois 
meses de promessas, corn nomes como 
Real Madrid e Barcelona, tudo tenha 
terminado corn uma proposta ir- 
risôria. 
Existem motives para grande de- 
silusâo. Aliâs, fico preocupado corn os 
jogadores do mesmo empresàrio. A 
serem tratados assim, nâo arranjam 
colocaçâo”, referiu o director para o 
futebol, responsabilizando José Veiga 
por toda a situaçâo. “Foi o empresàrio 
que o colocou nesta situaçâo. Jardel 
confiou absolutamente e o resultado 
estâ à vista”, sustentou. 
Aquele responsâvel garante que hâ 
condiçôes para o regresso do jogador, 
apesar de toda a mâgoa que assola a 
massa associativa. “Nâo houve ao 
longo de todo este tempo uma ünica 
razào para fundamentar a atitude de 
Jardel. 
A massa associativa, que tanto o 

acarinhou, estâ magoada e sentida. 
Nâo posso falar em nome do clube, 
mas penso que embora magoados 
todos estarâo dispostos a perdoâ-lo”. 
Restarâ agora saber quai o proximo 
passo de uma estratégia-de colocaçâo 
hâ muito indefinida. Alvalade é a 
ünica porta aberta para o melhor mar- 
cador europeu da ultima época. 
E agora Jardel? 

Antas e o unico estadio atrasado 
em relaçâo aos prazos iniciais 

ff 

«Hâ um documente em que os pro- 
motores se comprometeram a ter os 
estâdios prontos em Setembro de 
2003. Até lâ, o ünico em que se verifi- 
ca algum atraso é o das Antas, mas 
ainda é cedo para saber o que fazer se 
realmente se vier a confirmar nessa 
altura. E uma questâo que tem de ser 
analisada», referiu Gilberto Madaü 
no final de mais uma reuniâo do 
Conselho de Administraçâo da 
Sociedade Euro 2004. 
A paragem motivada pelo diferendo 
entre o FC Porto e a Câmara 
Municipal do Porto relativamente ao 
Piano de Pormenor das Antas é res- 
ponsâvel por esse atraso. Os 
restantes nove estâdios estâo a 
cumprir os prazos. Por isso, nâo 
causam preocupaçôes de maior aos 
responsâveis da Uniâo Europeia de 

Futebol (UEFA). 
Uma das novidades anunciadas em 
Lisboa foi a realizaçâo de um torneio 
de preparaçâo para o Europeu, corn 
quatro selecçôes: Portugal e mais très 
a serem ainda convidadas. O evento 
deverâ ser disputado entre 15 e 18 de 
Novembre de 2003. O anüncio foi 
feito por Lars Olsson, membre do 
Conselho de Administraçâo da 
Sociedade Euro 2004. Este torneio 
funcionarâ como ensaio-geral do 
Campeonato da Europa, testando 
todas as suas facetas ôrganizativas, à 
semelhança do que sucedeu noutras 
ediçôes. Neste memento estâo a ser es- 
tudados os convites para escolher as 
outras très selecçôes participantes. 
A fixaçâo do preço dos bilhetes para o 
Eurô 2004 foi outre dos temas abor- 
dados. Gilberto Madail considerou 

3âv  CStZil s Martial Arts 
1743 St. CISÎr AV6. Neste novo ano escolar junte 

os sens filhos à équipa 
campeâ mundial de Artes 
Marciais. Ofereça-lhes a 
energia necessâria para 

enfrentar, com confiança a 
vida escolar 

416*534«5497 
VaÜer Silvestre - Mestre 

Joào Pais - Campeào mundial 
Jordan Carreira - Campeào mundial 

Rick Carreira - Campeào Mundial 

SlNIR-SESEBURO. 
EM BOA fORMA FfSICA E MEA1AL 

que o valor terâ de ser ponderado, 
tende em conta o poder de compra 
dos portugueses e a inflaçâo. O prési- 
dente da Federaçâo Portuguesa de 
Futebol defendeu que tem «de ser 
dada a hipôtese aos adeptes portugue- 
ses de irem aos estâdios». Os ingressos 
estâo divididos em très categorias: su- 
perior, média e mais barata. 
No longo encontre, os membres do 
conselho de administraçâo analisaram 
a situaçâo de todos os estâdios, quer 
em termes financeiros quer no que diz 
respeito às obras. O orçamento foi, 
igualmente, alvo de precisâo, todavia 
sem alteraçâo das verbas iniciais. 
Questôes relativas aos centrâtes das 

...1:em de ser 
dada a 

hipôtese aos 
adeptos 

portugueses 
de irem aos 
estâdios. 

estadias e das acomodaçôes das dele- 
gaçôes, a decisâo sobre a mascote do 
campeonato e outres assuntos de na- 
tureza administrativa e interna 
foram ainda discutidos. 
Por ultimo, foi dado conhecimento 
aos membres do conselho do resulta- 
do das audiências corn o Governo, 
nomeadamente corn o Ministre 
Adjunto para o Desporto e o 
Ministre das Obras Püblicas. Daqui 
a um més realiza-se nova reuniâo da 
estrutura. 

0 exemplo da UEFA 
José Mourinho e 
Fernando Santos estâo, 
na sede da UEFA, num 
encontre de alguns dos 
mais prestigiados 
treinadores europeus. 
A UEFA tem feito uma reuniâo 
anual de treinadores, algo que a 
maior parte das federaçôes e das 
ligas nacionais - induindo a por- 
tuguesa ~ infelizmente nâo fazem. 
O que normalmente estas ültimas 
instituiçôes fazem é reagir, rara- 
mente é prévenir, 
Reunir os treinadores, mesmo que 
nâo haja grandes e definitivas con- 
clusôes desse encontro, é uma boa 

forma de demonstrar que o futebol 
tem de ser discutido e de que tem 
de ter uma imagem social, para 
além daquela que se transmite em 
campo pelo jogo em si. 
Os treinadores dos grandes clubes 
têm vârias preocupaçôes comuns: 
pouco tempo para treinar devido à 
acumulaçâo de jogos dos clubes e 
das selecçôes, dificuldade em gerir 
grupos alargados de jogadores, os 
problemas por nâo terem dia certo 
para jogarem e, assim, nâo con- 
seguirem ter uma rotina de traba- 
Iho. 
PS - Recompensa de 2500 euros 
(de bolso privado) para saber 
quem sâo certes vândaJos. E como 
nos filmes de "cowboys". Jâ nâo hâ 
Policia?... 
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Futebol Feminino, Sub-'IS: 

Urn Mundial escaldante entre 
USA e Canadd 
Canada sofreu uma derrota, por 1-0, 
na final do Gampeonato Mundial de 
Futebol Feminino, Sub-19, ante os 
Estados Unidos da América. Um 
golo de ouro marcado pela capita 
americana, Lindsay Tarpley, aos 108 
minutos do encontro. 
Para travar a equipa dos EUA, com 
25 golos marcados e so 3 sofridos, 
Ian Bridges', treinador canadiano ins- 
tituiu o sistema de 5-3-2, para im- 
pedir os ataques de Kelly Wilson, 
Lindsay Tarpley, e Heather 
O'Reilly, as 3 jogadoras mais explo- 
sivas do Mundial. 
A selecçâo Canadiana também 
tinha um excelente recorde. 15 
vitorias, 16 golos marcados e 5 
sofridos. 

Carmelina Moscato a Italo- 
Canadiana de Mississauga, esteve 
prestes a marcar um golo, no segui- 
mento de um canto, atirando a bola 
à trave. Christine Sinclair e Katie 
Thorlakson desperdiçaram varias 
oportunidades frente à guarda-redes 
americana Ashlyn Harris. 

Guardado 
estava o bocado 
para as 
americanas... 

Estiveram no Estadio 
Commonwealth, Edmonton, 
47,784 espectadores, recorde 
Canadiano de assistência em jogos 
femininos. O jogo de futebol com 

mais assistência no Canada foi o 
amigavel Brasil-Canada, com 
52.000 espectadores. So em 1997, 
um jogo da Grey Cup, teve mais es- 
pectadores do que o jogo USA- 
Canada, Sub-19. 
No fim do jogo foi entregue a 
«Bota de Bronze» a Marta, do 
Brasil, a «Bota de Prata», a Kelly 
Wilson dos EUA e, a «Bota ^ de 
Ouro», a Christine Sinclair, capita da 
Selecçâo Canadiana, que acabou o 
Campeonato, com 10 golos marcados. 
Christine Sinclair recebeu também o 
troféu «Bola de Ouro», por ser a MVP, 
a melhor jogadora do Campeonato 
Mundial Feminino Sub-19'2002, 
Edmonton, Canada. 

Jûlio Gouveia 

Empâte pOe o 
Toronto lynx fora 
dos Playoffs 
o Toronto Lynx foi eliminado dos Playoffs da A- 
League, devido ao empâte a zero com o Atlanta 
Silverbacks. 
O Charlotte Eagles, que se encontravem em sétimo 
lugar corn 46 pontos -o Toronto Lynx corn 48-, con- 
seguiu vencer Rochester Raging Rhinos -lo. classi- 
ficados corn 68 pontos-, por 3-1, conseguindo os 4 
pontos pela vitôria e assim ultrapassando os Lynx. 
Este jogo, realizado na Sexta-Feira passada, no 
Centennial Park, frente a 2,143 espectadores, teve 
um pouco de tudo menos os golos. 

Cartôes amarelos e 
vermelhos, mau fut;ebol 
e muita ânsia. 

No fim do jogo, felicitâmos o luso-canadiano, 
Shawn Faria, pela excelente campanha. 
Decepcionado, Shawn, agradeceu e disse; -"A vida 
é assim. Agente jogou,jogou, mas a sorte nada quis 
connosco!». 
Tony e Carmen Faria, pais do Shawn, comentaram 
que «é muito triste jogar melhor que os adversârios 
e nào conseguir ganhar!». 
No pincipio do jogo foi anunciado que Théo Zagar, 
foi o MVP da época, Nikola Budalic, o melhor 
avançado e Joe Mattacchione, o melhor defesa. 

Jûlio Gouveia 

^1^ Construction 
Serviços em escavaçôes, garagens, reparaçôes 
e aumentos da sua casa, varandas e casas de 

banho 
fl. PORTtm OftRECE-LH£ B&SOLUTflnEUTE CRflTIS 

O "PERflIT" PARA A COASTRUÇÀO DA flOVA CARAGEN 

Tel.: 416-535-7252 
Cell: 416-822-0474 

Eusébio em Toronto 
A célébré "Pantera Negra", 
Eusébio da Silva Ferreira, actual 
treinador de futebol no S.L. e 
Benfica, participa Sexta-Feira, 
dia 6, na Festa dos Campeôes da 
América do Norte'1976, ùnica 

equipa que conquistou tal feito. 
A equipa dessa época jâ dis- 
tante, a Toronto Metro-Croatia, 
era capitaneada por Eusébio e 
recheada de muitos bons jo- 
gadores, tal como o brasileiro 

SERENA WIIIAMS NAS MEIAS-FINAIS 
A tenista norte-americana 
Serena Williams, numéro um 
no ‘ranking’ mundial, apurou-se 
de forma exemplar para as 
meias-finais do Open dos EUA, 
quarto e ultimo Grand Siam da 
temporada, ‘esmagando’ a eslo- 
vaca Daniela Hantuchova, por 
categôricos 6-2 e 6-2, em escas- 
sos 55 minutos. 
Serena esta imparâvel neste 
torneio. Vencedora jâ este ano 
de dois Grand Siam 
(Wimbledon e Roland Garros), 
Serena estâ quase que obcecada 
pela vitôria no Open dos EUA, 

segundo ela prôpria confessou. 
Falta-lhe mais uma vitôria para 
chegar â final. Ainda na quarta 
ronda segue a sua irmâ Venus, 
campeâ em titulo. 

Ivair, o croata Bruno Pilas, 
entre outros. Na foto, de gratas 
recordaçôes, vê-se Eusébio re- 
cebendo a Taça das mâos do 
Comissârio Phil Woobman, sob 
o aplauso dos colegas Ted 
Rozack, Sunholz, Mladen 
Cukon, Ivan Lukacevic e Ivair 
Ferreira. Bons velhos tempos. 
Se quiserem dar "aquele abraço 
a Eusébio", estejam Sexta-Feira 
no Croatia Hall, 1989-A Dundas 
St. East, em Mississauga, a par- 
tir das 18h30. Entâo, até là. 

Apuramento do campeâo 

Besultados 
velense - JUigùstlas, 1-0 
Santiago - Ideal, 2-0 
Rlbelrlnlia - Pralense, 1-1 
Flamengos - Santa AntOnia, 0-1 
Madaiena - Angrense, 1-3 

EQUIPAS 
1 ANGRENSE 
2 SANTIAGO 
3 ST.ANTONIO 
4 VELENSE 
5 PRAIENSE 
6 RIBEIRINHA 
7 ANGUSTIAS 
8 FLAMENGOS 
9 MADALENA 
10 IDEAL 

PTS 

Prôxima jornada 
Angûstias - Madalena 
Ideal - Velense 
Pralense - Santiago 
SP Antonio - Rlbelrlnlia 
Angrense - Flamengos 
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fXiLlGA 
V 0 

PORTUCUCSfl DE TUTEDOL PROEISSIOnflL 

EQUIPAS J V E D M S P 

1 BENFICA 2 
2 SPORTING 2 
3 GUIMARÀES 2 
4 BELENENSES 2 
5 FC PORTO 2 
6 VIT. SETÙBAL 2 
7 SP. BRAGA 2 
8 P. FERREIRA 2 
S GIL VICENTE 2 
10 BEIRA-MAR 2 
11 MARÎTIMO 2 
12 VARZIM 2 
13 BOAVISTA 2 
14 SANTA CLARA 2 
15 NACIONAL 2 
16 MOREIRENSE 2 
17 U. LEIRIA 2 
18 ACADÉMICA 2 

2 0 
2 0 
2 0 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 5 
0 4 
0 5 
0 4 
0 3 
0 2 
0 1 
1 3 
1 1 
1 2 
1 2 
1 2 
1 1 
1 1 
2 2 
2 1 
2 1 
2 0 

0 6 
1 6 

3 6 
2 4 
2 4 
1 4 
0 4 
2 3 
1 3 
3 3 
3 3 
3 3 
2 1 
2 1 
4 0 
3 0 
4 0 
4 0 

RESULTADOS 

Sp. Braga - P. Ferreira. 1-B 
Belenenses - Académica, 2-B 

V. Guimarâes - N.a Madeira, 3-2 
Beira-Mar - Benlica, B-2 

Varzlm • Moreirense, 1-B 
GH Vicente - V. Seiûiial, 0-i 

Maritime - Uniâo de leirla, 2-B 
Sporting - Santa Clara. 2-1 

Boavista - FC Porto, 0-1 

PRôXIMA JORNADA 

Varzlm - Sporting de Braga 
Pages de Ferreira - Sporting 
Santa Clara - Belenenses 
Académica - Boavista 
FC Porto - GH Vicente 
V. SetüOal - V. Gnimarâes 
Naclonal da Madeira - Maritimo 
Uniâo do loirla - BeIra-Mar 
Moreirense - Benlica 

m 
"NECA" (Belenenses) 

SIMÀO SABROSA (Benfica) 
ROMEU Almeida (Guimarâes) 
Pedro Filipe PEPA (Varzim) 

José Costa ''ZEZINHO" (Beira-Mar) 

Paye FARY (Beira-Mar) 

MARCO PAULO de Lemos (Belenenses) 

Argélico "ARGEL" (Benfica) 

TIAGO Mendes (Benfica) 

Zlatko ZAHOVIC (Benfica) 

LUÎZ CLÂUDIO (Boavista) 

Vitor CASTANHEIRA (Braga) 

Francisco Costa "COSTINFfA" (FC P) 

HÉLDER POSTIGA (FC Porto) 

Edgaras JANKAUSKAS (FC Porto) 

Roberto Severo "BETO" (Sporting) 

Yves KIBUEY (Uniâo de Leiria) 

g M LIGA 
^ ^ POBTUCUESn DE fUTEBOL PBOEISSIOnOL 
X WÊ ' 

EQUIPA J p 

1 EST. AMADORA 
2 PORTIMONENSE 
3 FAREIMSE 
4 SP. COVILHÀ 
5 MARCO 
6 MAIA 
7 OVARENSE 
8 PENAFIEL 
9 SALGUEIROS 
10 DESP. AVES 
11 U. LAMAS 
12 ALVERCA 
13 U. MAOEIRA 
14 RIO AVE 
15 LEÇA 
16 NAVAL 
17 OESP. CHAVES 
18 FELGUEIRAS 

RESULTADOS 

2 6 

2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
1 
1 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

PRôXIMA JORNADA 

Salgueiros - Felgueiras, 2-0 
E. da Amadora - Maia, 3-0 

Farense - Portimonensey 0-0 
Desp. Chaves - Penafiel, 0-1 

Desp. Aves - Rio Ave, 3-1 
Sp. Covilhâ - Ovarense, 3-0 

U. Lamas - U. Madeira, 2-1 
Alverca - Marco, 0-0 

- 25 Set (Quarta-feira): 
N. 1** de Maio - Leça, 21:00 

JOGO EM ATRASO DA 1* JORNADA: 

- 08 Set (Domingo): 
Leça - Desp. Chaves (17:00) 

U. Lamas - Est. da Amadora 

Maia - Salgueiros 

Felgueiras - Farense 

Portimonense - Desp. Chaves 

Penafiel - Naval 1<* de Maio 

Leça - Alverca 

Marco - Desp. das Aves 

Rio Ave - Sport, da Covilhâ 

Uniâo Madeira - Ovarense 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL Il Dîvisâo B :* 

EQUIPA J P 

1 FC PORTO B 2 6 
2 VIZELA 2 6 
3 LOUSADA 2 6 
4 FREAMUNDE 2 4 
5 CANELAS 2 4 
6 FAFE 2 4 
7 P.RUBRAS 2 4 
8 BRAGA B 2 3 
U LEIXOES 1 3 
10 INFESTA 2 3 
11 CAC.TAIPAS 2 3 
12 VILA REAL 2 3 
13 ESPINHO 2 1 
14 PAREDES 2 1 
15 VIANENSE 2 1 
16 ERMESINDE 2 1 
17 DRACOES SAND 1 0 
18 GONDOMAR 2 ü 
lu ESPOSENDE 2 0 
20 VILANOVENSE 2 0 

Resultados 
Lousada - Vila Real, 2-0 
Freamunde - Esposende, 2-1 
Espinho - Canelas Gaia, 0-1 
Fate • Paredes, 3-0 
Sp. Braga B - Vianense, 2-0 
Ermesinde - Pedras Rubras, 2-2 
Infesta - Vizela, 1-2 
FC Porto B • Vilanovense, 4-0 
Gondomar - Caçad. Taipas, 1-2 
Dragôes Sandi. - Leixôes, 08 Set 
(17:00) 

3* Jornada 
Lousada - Freamunde 
Esposende - Espinho 
Cane. Gaia - Paie 
Paredes - Sp. Braga B 
Vianense - Ermesinde 
Pedras Rubras - Infesta 
Vizela - FC Porto B 
Vilanovense - Gondomar 
Caçad. Taipas - Dragôes Sandin. 
Vila Real - Leixôes 

EQUIPA J P 

1 SP.POMBAL 2 6 
2 FEIRENSE 2 6 
3 ESTRELA PORT 2 4 
4 ESMORIZ 2 4 
5 OLIVEIRENSE 2 4 
6 CALDAS 2 3 
7 ACADEMICA B 2 3 
8 TORREENSE 2 3 
y ACAD.VISEU 1 3 
10 BENFICA CB 2 3 
11 OL.HOSPITAL 2 3 
12 SERTANENSE 2 2 
13 SAO JOAO VER 2 2 
14 SANJOANENSE 2 1 
15 VILAFRANQUEN 2 1 
16 OL.BA1RRO 2 1 
17 MARINHENSE 2 0 
18 DESP.FATIMA 1 0 
lu AGUEDA 2 0 

Resultados 
Agueda - Académico Viseu, 0-4 
Vilafranq. - Esirela de Portai. 0-0 
Ac. Coimbra B - Ol. Hosp., 2-1 
Caldas - Torreense, 1-0 
Sertanense - Oliveirense, 2-2 
Sanjoanense - Sâo Joâo Ver, 1-1 
Feirense - Benf. Cast. Branco, 2-0 
Esmoriz - Marinhense. 2-1 
Sp. Pombai - Oliveira Bairro, 4-0 
Folgou: Desp. Fâtima 

3‘Jornada 
Agueda - Vilafranquense 
Est. Portaiegre - Ac. Coimbra B 
Oliveira Hospital - Caldas 
Torreense - Sertanense 
Oliveirense - Sanjoanense 
Sào Joào Ver • Feirense 
Bénit Castelo Branco - Esmoriz 
Marinhense - Sp. Pombai 
Académico Viseu - Desp. Fâtima 
Folga: Oliveira Bairro 

EQUIPA J P 

1 CASA PIA 2 G 
2 LUSITANO VRS 2 G 
3 OL.MOSCAVIDE 2 G 
4 LOULETANO 2 4 
5 AMORA 2 4 
G OPERARIO 2 4 
7 ESTORIL 2 4 
8 OLHANENSE 2 4 
9 MAFRA 2 3 
10 ORIENTAL 2 3 
11 LUSITANIA 2 3 
12 ODIVELAS 2 2 
13 MARITIMO B 2 2 
14 MICAELENSE 1 1 
13 IMORTAL 1 0 
IG PONTASSOLENS 2 0 
17 SPORTING B 2 0 
18 SEIXAL 2 0 
VJ CAMACHA 2 0 
20 BARREIRENSE 2 0 

Resultados 
Lusitano VRSA - Seixal, 1-0 
Oriental - Pontassolense, 2-1 
Micaelense - Estoril-Praia, 2-2 
Casa Pia - Imortal, 3-2 
Lus. Açores - Sporting B, 2-1 
Olhanense - Mafra, 1-0 
Odivelas - Maritimo B, 1-1 
Camacha - Operârio, 0-2 
Barreirense • Oliv. e Mosc., 0-1 
Amora - Louletano, 0-0 

3* Jornada 
Lusitano VRSA - Oriental 
Pontassolense - Micaelense 
Estoril-Praia • Casa Pia 
Imortal - Lusitania Açores 
Sporting B - Olhanense 
Mafra - Odivelas 
Maritimo B - Camacha 
Operârio - Barreirense 
Olivais e Moscavide - Amora 
Seixal - Louletano 

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL III Oivisâo 
SéRIE A 

CL EQUIPA J P 

1 SANDINENSES 2 G 
2 AMARES 2 G 
3 VALDEVEZ 2 G 
4 BRAGANCA 2 4 
5 VALPACOS 2 4 
G VILAVERD. 2 4 
7 VALENCIANO 2 4 
« MARIA FONTE 2 4 
y MONCAO 2 3 
10 VILA POUCA 2 1 
11 MONTALEGRE 2 1 
12 CERVEIRA 2 1 
13 MARINHAS 2 1 
14 AG.GRACA 2 1 
15 T.BOURO 2 1 
IG MIRANDELA 2 1 
17 RONFE 2 0 
IH JOANE 2 U 

SéRIE B 

CL EQUIPA J P 

1 LIXA 2 G 
2 FAMALICAO 2 4 
3 OLIVEIRENSE 2 4 
4 S.P.COVA 2 4 
5 L AM EGO 2 4 
G RIO TINTO 2 4 
7 LUS.LOUROSA 2 3 
8 REBORDOSA 2 3 
y FIAES 2 3 
10 TIRSENSE 2 2 
11 TORRE MONC. 2 2 
12 RIBEIRAO 2 1 
13 CINFAES 2 1 
14 SERZEDELO 2 1 
15 PEVIDEM 2 1 
IG TROFENSE 2 1 
17 PEDROUCOS 2 1 
18 CAMBRES 2 1 

SéRIE C 

CL EQUIPA J P 

1 PAMPILHOSA 2 G 
2 ANADIA 2 4 
3 MILEU 2 4 
4 MILHEIROENSE 2 4 
5 TOCHA 2 4 
G PCASTELO 2 4 
7 VALECAMBRENS 2 4 
8 GAFANHA 2 3 
y ARRIFANENSE 2 3 
10 CE.SARENSE 2 3 
11 F.ALGODRES 2 3 
12 E.STARREIA 2 3 
13 AVANÇA ' 2 1 
14 Ü.COIMBRA 2 1 
15 SATAO 2 1 
IG ESTACAO 2 l 
17 GOGVEIA 2 0 
18 MANGUALDE 2 0 

SéRIE 0 
CL EQUIPA J P 

1 FAZENDENSL 2 G 
2 ALCAINS 2 G 
3 CARANGUEJEIR 2 4 
4 SOURENSE 2 4 
5 RIACHENSE 2 4 
G ALMEIRIM 2 4 
7 BENEDITENSE 2 3 
8 PENICHE 2 2 
y PORTOMOSENSE 2 2 
10 MIRENSE 1 1 
I! LOURINHANENS 2 1 
12 .SERNACHE 2 1 
13 NAZARENOS 2 1 
14 RIO MAIOR 2 1 
15 TORRES N(.)\AS 2 1 
IG BIDOEIRENSE I 0 
17 MIRANDENSE 2 0 

SéRIE £ 

CL EQUIPA J P 

1 SINTRENSE 2 G 
2 ATLETICO MAL 2 G 
3 CARREGADO 2 G 
4 RIBEIRA BR. 2 G 
5 BENFICA B 2 4 
G I/O MAIO 2 4 
7 CALIPOLENSE 2 3 
8 MACHICO 2 3 
y ELVAS 2 3 
10 LOURES 2 3 
11 .SAO VICENTE 2 1 
12 PORTOSANTENS 2 1 
13 C.LOBOS 2 1 
14 AGUIAS CAM. 2 1 
15 SACAVENENSE 2 l 
IG REAL 2 1 
17 ALCOCHETENSE 2 0 
18 SANTACRUZENS 2 0 

SéRIE F 

CL EQUIPA J P 

1 VASCO GAMA 2 G 
2 ESTRELA VN 2 G 
3 PINHALNOVENS 2 ü 
4 SILVES 2 4 
5 UNIAO SC 2 4 
G BEJA 2 4 
7 ALMANSILENSE 2 4 
8 MESSINENSE 2 4 
y FUT.BENFICA 2 4 
10 JUVEVORA 2 3 
11 ATLETICO 2 3 
12 MONTiJO 2 1 
13 LUS.EVORA 2 1 
14 ESP.LAGOS 2 0 
15 QUARTEIRENSE 2 ü 
IG ^SIMBRA 2 ü 
17 PADERNENSE 2 0 
18 FERREIRENSE 2 ü 

BRAGANçA - CERVEDA, â-1 
JOANE - ViLAVERDENSE, 1-2 
Os SANDINENSES - McmçAo, 34) 
V. Pouc. ACUIAR - MONTALEGR., (M) 

TERRAS BOURO - AMARES, 0-2 

VALDEVEZ - ACUIAS GRAçA, 20 

MARIA FCHTTE - MIRAMDELA, 2-2 

VALENOANO - RONFE, 1-0 

MARINHAS - VALPAçOS, 1-3 

^ RIO TINTO - TROFENSE, 10 

: CAMBRES - TcxutE MONCOR., 30 

LDCA • ROORDOSA, 20 

T PEVIDEM - CINFAES, 1-1 

] OLIVEIRENSE - FAMAUC., 30 

J RIBEIRAO - SERZEOELO, 1-1 

^ LUSITAN. LOUFOS. - FIAES, 30 

- TIRSENSE - LAMEGO, 2-2 

- s. PEDRO COVA • PEDROüç, 3-1 

" ESTARR^A - MANGUALDE, 6-2 

J TOCHA - GAFANHA, 4-0 

> CESARENSE - SATAO, 20 
T MlLEU - ANAIHAM, 30 
J GOUVEIA - Fawo ALCODR., 3-1 

J ESTAçAO - VALECAMBR., 30 

* UNIAO COIMBRA - MILHEIIL, 1-1 

PENALVA CAST. - ARRIFA., 1-0 

T PAMFILHOSA - AVANçA, 2-1 

T 

Cvangxi^ln • Mlrensc, 1-1 
BenedlteDM - Mirt&deiue, 4-0 
PortomoMUM - Abndrim, 30 
AlcBina - Torre* Nove*, 30 
Penlche - Louri, 22 
Riecheme - V. Senucbe, 1-0 
Fazendenae - Oi Nuareoot, 3-1 
SourenM - Rio Malor, 1-1 
Folgou: Bidoeiraue I 

SiNTRENSE - SANTACRUZ., 3-1 
A. CAMARATE - CAMARA LOBOS, 1-1 

REAL - BENFICA *B‘, I-] 
1* MAIO - MACHICO, 10 
Rm. BRAVA - SACAVENENSE, 2-1 

PORTOSANT. - s. VlŒNTE, 2-2 
CAUPCXXNSE - LOURES, 10 

ALCOCHETENSE - A. MALVEIRA, 3-1 

CARREGADO - *0 ELVAS*, 3-2 

T 
A 

0 s 

ALMANSILEFfSE - MONTgO, I-O 
PADERNENSE - SiLVES, 34 
JüV. DB. ÉVCMIA - AlLtnCO, 21 
BQA - UNIAO SPORT CLUBE, 30 

EST. VENDAS NOVAS • Esp. LAGOS, 1-0 

VASCO GAMA - FERRDRENSE, 30 
Fur. BENHCA - Lusrrjx ÉVORA, 1-1 

PiNHALNOVENSE - SESIMBRA, 30 

MESSINENSE - QUARTEIRENSE, 4-1 
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O MILéNIO 

Embora no adro- os habituais id Id astiiol 

Nacional da Madeira - Maritimo; 
U. Leiria - Beira Mar e Moreirense - 
Benfica. 
Intéressante ver o que vai acontecer 
entre os velhos rivais madeirenses, 
no Nacional - Maritimo, ao fim e ao 
cabo, ambos a jogarem em casa! 
Como ilhéus vâo, com certeza, 
"meter" muita âgua. O Nacional 
précisa de pontos desesperada- 
mente e, o Maritimo, também os 
quer para "dormir" descansado. 
Nâo vâo ser sô "eles" a meter âgua, 
nâo. Hâ muita gente a navegar... 

JMC 

Mesmo corn a procissâo ainda em ar- 
ranjos e os andores sem muitos homens 
para os carregar, a verdade é que os 
habituais jâ estâo na frente da 
romaria futebolistica nacional. 
Benfica, Sporting e Guimarâes, corn 6 
pontos cada, o FC Porto e o 
Belenenses, corn 4 cada um, jâ 
deixaram para trâs muita gente inclu- 
sive O Boavista, useiro e veseiro na 
frente. Claro, têm muito tempo para 
lâ chegar, dirâo -e estamos de acordo, 
mas candeia que vai à frente alumia 
duas vezes... 
Quantos mais pontos conseguirem 
acumular no principio menos "dores 
de cabeça" no fim. O resto é conversa 
fiada. 
Corn zero pontos temos: Nacional da 
Madeira, Moreirense, Uniâo de Leiria 

e Académica de Coimbra. Estes ùlti- 
mos, os sem pontos, começam jâ a 
remar contra a maré... 
Benfica, FC do Porto e Vitôria de 
Setûbal, foram os herôis da 2“ jorna- 
da, ao conquistarem os 3 pontos fora 
do seu reduto, Aveiro, Bessa e 
Barcelos, respectivamente, corn par- 
ticular destaque para o FC do Porto 
que bateu o seu velho rival e vizinho, 
O Boavista. Um jogo "forte-e-feio" de 
ambos os lados, corn expulsées à mis- 
tura, muitos amarelos e pouco fute- 
bol. Déco e Costinha 
desestabilizaram a 
contenda a favor do 
FC Porto, corn toda a 
justiça. De mencionar 
também a dificil 
vitôria do Sporting, 

em Alvalade, frente à bem estrutura- 
da e aguerrida équipa do Santa Clara. 
Um 2-1 muito "renhido" a favor dos 
"leôes". 
Vamos ter uma paragem na 
SuperLiga, para jogos internacionais. 
A Jornada numéro 3, tem lugar a 15 
de Setembro, e corn os seguintes 
jogos; 
Varzim - Sp. Braga; Paços de Ferreira 
- Sporting; Santa Clara - Belenenses; 
Académica - Boavista; FC Porto - Gil 
Vicente; Setûbal - Guimarâes; 

^ 1 ^ m 
^ i 

i 

Orgulhoso de ser 
Português. 

Apresentamos o Bob Raposo. 

O Bob trabalha e diverte-se na 

comunidade Portuguesa. 

PIMI SPONSOR OF INTERNimONU SOCCER 

A cerveja da comunidade 
ÇWCL d» tsB C 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes especi- 

aiSf contacte Bob Raposo para o ajudar a 

tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 


