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sem vértebras 

falsa! Vejam quantos italianos, gregos, indianos, Chine- 
ses, etc., fazem parte dos varies governos do Canada e, 
nos, corn uma populaçâo activa, trabalhadora, estimada 
e de grande numéro, estâmes corn dois (2) eleitos e, se 
calhar, em risco de perder algum deles, como jâ sucedeu 
anteriormente corn o Martinho Silva. Nào se atropelem, 
por favori 
Se a mentalidade mudar, estou certo que vamos ficar 
mais ricos e defendidos nos lugares prôprios, aos très 
niveis de governo. 
Assim seja. Amen! 

JMC 

Peter Fonseca Ana Bailào 

Vêm ai eleiçôes. 
Vamos ter eleiçôes para as très formas de Governo no 
Canadâ: eleiçôes Municipais, Provinciais e Federal. 
Nos, portugueses, ou luso-canadianos -como quiserem!-, 
andamos a "protestar" hâ anos porque nâo temos repré- 
sentantes nos governos à medida da nossa grandeza, dos 
nossos anseios, dos nossos merecimentos. Se calhar isto 
até é verdade. 
Mas... serâ que jâ temos mentalidade para isso? 
Penso que aqui é que esta o busilis da questào. 
Jâ ouvi falar de muitos candidatos luso-canadianos. 
Alguns, oficialmente, como é o caso de Luis Silva 
(Presidência da Câmara de Toronto), Ana Bailào 
(Vereadora à Câmara de Toronto), Peter 
Fonseca (Deputado por Mississauga East), sem 
esquecer o ainda Vereador Mârio Silva que se 
prépara para chegar a Ottawa e, o Dr. Cari de 
Faria, o actual Ministro de Cidadania do 
Ontârio. Ouvi falar de outros, mas nào passou 
disso, até ao momento. Claro, hâ também can- 
didatos corn certeza por outras cidades e provin- 
cias do pais, mas desses ainda nào me chegaram 
nem rumores... 
Bom, aquilo que espero e desejo, é que nào sur- 
jam mais candidatos para os lugares jâ escolhi- 
dos. Se os luso-canadianos começarem a com- 
bater-se, diferenciados apenas pelos partidos das 

suas simpatias, ficamos como sempre pelo caminho e 
pelas boas intençôes. 
Se dividirem os votos entre si, logicamente, ganham os 
terceiros que estâo à espreita da pobre mentalidade lusi- 
tana. Que diabo, corn tantos lugares à disposiç'âo sô 
"vêem" os lugares que jâ estào ocupados pelos colegas? 
Deixem-se de partidarismos, invejinhas, tornem-se rea- 
listas e ataquem contra outras nacionalidades que nào a 
nossa! Como é tudo tào mau, é preferivel um mau por- 
tuguês (luso-canadiano) que um mau ou péssimo repré- 
sentante de outras etnias. É claro que os puritanos vào 
dizer que ninguém é desta ou daquela nacionalidade, 
sào pura e simplesmente canadianos. E uma verdade... 

Mârio Silva Cari de Faria 

Tu Cfl Tu Lfl 
Olâ, olà, bons axnigos e companheiros! 

Até que enfim tivémos um fim-de-semana corn 
Sol e temperatura amena. 
Jâ nào era sem tempo... 
O tradicional Summerfest da CIRV-fm foi um 
sucesso de Sol, vozes e ritmo. Ainda bem, o 
püblico português e os PIONEIROS jâ mereci- 
am que Sâo Pedro os olhasse sem as lâgrimas 
do Céu... 

Daqui para a- frente -lagarto, lagarto!- vamos ter bom 
tempo embora... o tempo seja escasso para o 
gozarmos. 
Por isso aproveitemos enquanto é tempo. Por exem- 
plo, a 21 e 22 de Junho o Madeira Park estarâ à vossa 
inteira disposiçâo corn as Testas de Santo Antonio e 
Sâo Joâo. No sâbado, novena cantada, ornamentaçôes 
e iluminaçôes na Capela, folclore e marchas populares 
de Sâo Joâo. No domingo, às lOhOO, Torneio de 
Fytebol para a disputa do Troféu Autonomia da 
Madeira. As 13h()0, missa campai, seguindo-se actu- 
açôes do Rancho Folclôrico e marchas populares. 
Mùsica para dançar corn o Duo SomLuso. E, como 
nâo poderia deixar de ser, espetadas, sandes, pregos, 
canja, etc., e complète serviço de Bar. Um fim-de-sem- 
ana em grande. A seguir, no Madeira Park, dias 28 e 
29, as Festas de Sâo Pedro onde, no domingo, terâo a 
final do Torneio Autonomia da Madeira, em futebol. 
As 13h00, missa campai e Procissào. Em ambos os 

dias, mùsica para dançar corn o conjunto Os 
Lusitanos -Fernando Sargento, Jorge Carvalho e filho. 

A Irmandade Picôense do Divine Espirito Santo do 
Ontârio realiza no Clube Português de Cambridge as fes- 
tas comemorativas do seu 15o Aniversârio e a grande 
Testa em honra do Divine Espirito Santo, sâbado e domin- 
go, dias 21 e 22 de Junho. Sâbado, às lOhOO, bençâo do 
Pào, Carne e Vinho. A partir das 19h00, caçôila e pâo 
para os présentes, folclore corn os Ranchos Amor da 
Pâtria de Toronto e da Irmandade Picôense de 
Cambridge, e baile. 
Domingo, ao meio-dia, saida do Cortejo do clube para a 
Capela do Divine Espirito Santo. As 13h00, missa e 
Coroaçào. Às 14h00, serviço das tradicionais Sopas e 
carne em honra do Divine Espirito Santo. Seguem-se con- 
certos, folclore, dança corn o DJ-Jerry e Maria Lemos, e 
folguedo. 

Dias 20, 21 e 22 de Junho, a organizaçào Festa do 
Imigrante realiza em Honra do Divine Espirito Santo, as 
suas tradicionais festas no Dovercourt Boy's and Girl's 
Club, 180 Westmoreland Ave., em Toronto. 
Info: 416 533-0386. 
Sexta-feira e sâbado, distribuiçào das Pensôes. Domingo, 
dia 22, às 12h00, missa, Coroaçào e desfile acompanhado 
da Banda do Senhor Santo Cristo. Depois, às 15h00, 
17h00 e 19h00, serviços das Sopas do Divine Espirito 
Santo aos Irmàos e convidados. 
Info: 416 533-0386. 

%  
A Escola do "First Portuguese" realiza a "Festa de Entrega 
de Diplomas" aos alunos do 6o., 9o., e llo. Anos de 
Escolaridade. Esta festa terâ lugar na sede-social do First 
Portuguese C.C.Centre, no 3o. andar do prédio 722 da 
College St., esquina corn a Crawford, em Toronto. A festa 
serâ sâbado, dia 28 de Junho, corn inicio às 15h00. 
Informaçôes por intermédio das Directoras Ema Delgado 
e Celina de Melo: 416 531-9971, ou pelo 
E-mail: firstportuguese333@hotmail.com 

A Direcçâo Regional das Comunidades realiza entre 26 e 
29 de Junho, em Angra do Heroismo, Ilha Terceira, um 
"Encontro de Escritores Açorianos a residir no 
Estrangeiro". 
Participam nesta iniciativa 10 escritores oriundos dos 
EUA, Canadâ e Noruega, os quais se têm destacado 
nestes paises, na divulgaçào da literatura e da poesia por- 
tuguesas. 
Entre outros motivos, este encontro visa proporcionar 
uma troca de reflexôes e ideias entre estes escritores e os 
que estào a residir na Ilha Terceira. De Toronto, estarâ 
présente o Professor Dr. José Carlos Teixeira. 

Pronto, fazendo figas para que o Sol continue a brilhar lâ 
no Céu e nos aqueça, despedimo-nos até à prôxima 
ediçâo. 
Saüde e dinheiro para gastos! 

JMC 

O MELÉNIO - Semanâiio 
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Aos Pioneiros 
Portugueses 
Foi hâ cinquenta anos 
Para esquecer nâo dâ 
Que os bravos lusitanos 
Chegaram ao Canadâ 

A sua Pâtria detxaram 
Via barco barra fora 
A 13 de Maio chegaram 
Dia de Nossa Senhora 

Uma vez aqui chegados 
Foram esses pioneiros 
Por "farms" repatriados 
Como em S. Miguel os romeiros 

Roidos de saudades 
Da sua gente querida 
Passaram necessidades 
Principalmente comida 

A familia escreviam 
Corn lâgrimas que derramavam 
Mas as cartas nâo diziam 
Aquilo que eles passavam 

Tanto que éles sofreram 
Recordando a gente sua 
E quantos deles coméram 
Nos "farms" batata crua 

Qtiando sozinhos de viam 
Nesses tempos que lâ vâo 
Até ovos crus bebiam 
Às escondidas do patrâo 

Nesses tempos de entâo 
Tanto que ele passou 

Chegando a corner o pâo 
Que o diabo amaçou 

Esses grandes pioneiros 
Vindos para terra alheia 
Imitaram os marinheiros 
Da nossa grande epopeia 

José Eliso Moniz 

Hull-Québeque 

lista corn 

132 falsos 
dentistas 
entregue ao 
procurador- 
geral da 

Os nomes de 132 alegados falsos dentistas 
que trabalham em Portugal foram denun- 
ciados segunda-feira ao procurador-geral 
da Repüblica, Souto Moura, que prome- 
teu avançar corn as investigaçôes, disse à 
Lusa o bastonârio dos Médicos Dentistas. 
Monteiro da Silva deslocou-se ao gabinete 
de Souto Moura para entregar os nomes 
dos "falsos profissionais" que "estâo a tra- 
balhar sem qualquer formaçâo profission- 
al", os locals onde actuam e os teste- 
munhos dos doentes e dos "verdadeiros" 
dentistas que os denunciaram. 
"O procurador assumiu oficialmente a 
entrada das 132 denüncias, prometeu 
solicitar as respectivas investigaçôes e, nos 
casos em que se justifique, abrir processus 
às pessoas que estâo a exercer ilegalmente 
a profissâo, colocando em causa a saüde 
pùblica", afirmou à Lusa o bastonârio. 
Na opiniâo de Monteiro da Silva, "este 
é o momento oportuno" para avançar 
corn as investigaçôes, uma vez que "a 
justiça começa a dar indicios de estar a 
funcionar". 

Concurso: Envie 1 quadra aos Pioneiros 
A CIRV-fm e o semanârio O Milénio abriram um concurso de QUADRAS dedica- 
do aos PIONEIROS portugueses do Canadâ, cuja caminhada oficial se iniciou em 
13 de Maio de 1953. A entrega de cada QUADRA sera feita até 31 de Julho e, os 
prémios, serào entregues no "Portuguese Day", na Paramount Canada's 
\yonderland, Domingo, dia 24 de Agosto. 
Os très primeiros autores receberâo prémio e entrada gratis no "Portuguese Day" e 
ainda prémios valiosos de Manata Jewllery: 
lo. prémio, um relôgio Citizen no valor de $200. dôlares; 2o. prémio, um anel de 
ouro portugués no valor de $150. dôlares e, 3o. prémio, um vaso de cristal, no valor 
de $100. dôlares. CIRV-fm ainda darâ mais prémios surpresa. 
Os PIONEIROS portugueses também sâo convidados da CIRV para o Portuguese 
Day, dia 24 de Agosto de 2003. 
Agradecemos que os nossos amigos concurrentes enviem apenas 1 QUADRA de 
cada vez, embora possam concori&jcom vârias quadras. 

PNEUMONIA ATfPicA aima nil 
esta vencida, diz responsàvel da OMS IA pneumonia atipica esta domi- 
nada mas ainda nâo vencida, 
afirmou terça-feira o director 
régional para a Asia da 
Organizaçào Mundial de Saüde 
(OMS), na abertura de uma con- 
ferência intemacional sobre a 

^ doença, em Kuala Lumpur. IShigeru Omi sublinhou que a situaçâo 
actual représenta "uma melhoria consi- 
derâvel" face à expansâo da Sindroma 
Respiratôria Aguda (SRA) nos ültimos 
meses, mas alertou que é necessârio 

I estar atento e "para a prôxima vez estar 
melhor preparado". 

A OMS continua a vigiar a situaçâo em | 
quatro zonas do mundo (Taiwan, \ 
Pequim, Hong Kong e Toronto), disse, | 
reafirmando que a melhoria da situaçâo | 
nâo significa que o virus tenha sido 
erradicado. | 
Cerca de mil dentistas, médicos e 
responsâveis governamentais partiel- I 
pam na conferêneia de dois dias que | 
terça- feira se iniciou, destinada a fazer 
um balanço da SRA e examinar os resul- | 
tados de meses de luta contra o virus j 
que em todo o mundo jâ fez cerca de j 
800 mortos, especialmente na zona 
asiâtica. 

Africa poderâ ter 25 milhôes de refugiados 
ambientais nas proximas 20 anos 
A Africa subsaariana poderâ registar 25 
milhôes de refugiados ambientais até 2023, 
alertou o secretârio-geral da ONU numa 
mensagem alusiva ao Dia Mundial de Luta 
Contra a Desertificaçâo e a Seca, que serâ 
assinalado terça-feira. 
Na mensagem, Kofi Annan salienta que a 
desertificaçâo e a seca constituem "uma 
ameaça crescente para o mundo inteiro", 
destacando que é na Africa subsaariana 
que o problema é mais grave. 
O secretârio-geral das Naçôes Unidas sub- 

linha que actividades humanas como a 
"exploraçào excessiva das terras, o 
sobrepastoreio, a desflorestaçâo e os méto- 
dos de irrigaçâo inadequados, associados às 
alteraçôes climâticas, transformam as ter- 
ras outrora férteis em terrenos estéreis e 
improdutivos". 
"A superficie de terra arâvel por pessoa esta 
a diminuir, ameaçando a segurança ali- 
mentar, em particular nas zonas rurais mais 
pobres e desencadeando crises econômicas 
e humanitârias", acrescenta Annan. 

PMTMI, 
^/Hitnueû da ^iâoa 

Finalmente o Verâo 
jà chegou! Artnova Furniture esta 

a celebrar a sua chega- 

da corn preços reduzi- 

dos em todo o seu stock. 

O melhor passatempo 

do Verâo é reunir a 

familia a volta de um 

bom churrascol 

Durante o saldo de Verâo recebe 5% do valor das suas compras em 

Artnova Furniture p2U-a adquirir produtos da Salsicharia Pavâo e 

habilita-se ainda a ganhar 2 B.B.Qs a gàs. 

Artnova Furniture e Salsicharia Pavâo 
um mundo de bons produtos ao alcance da sua mâo! 

tfiSITC IA A ABTNOUA f UBNITUBE PtUS 
WÂ ÜJüJji ÜJJJ U 

416-53S-1133 
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Amalia 
O nosso amigo Walter Gouveia, 
natural de Sâo Miguel e hà muitos 
anos residente em Toronto, visitou 
a nossa redacçâo para nos falar de 
Amalia Rodrigues, a saudosa 
Rainha do Fado, que ele tanto 
admira e de quern sente uma 
saudade imensa. 

-Sei de cor mil-e-uma-coisas sobre Amâlia.- 
Começou por nos dizer.-E nesta altura em 
que se comemora Camôes, senti uma 
saudade grande, pois ela foi uma divul- 
gadora dos poemas de Camôes, da lingua 
portuguesa pelo mundo e das nossas 
cantigas. Abriu caminhos para os mais 
novos, como o fizeram os nossos Pioneiros 
por ca... 
-Como é que lembra Amâlia? 
-Lembro-a jovem e bonita, quando ela 
tinha talvez uns 28 anos, e eu os meus 13, 
no desembarque no Aeroporto de 
Santana, em Sâo Miguel -jâ desaparecido-, 
isto por volta de 1955. Nunca a esqueci. 
Depois, Amalia visitou Toronto em 1990, a 
convite do Frank Alvarez e, claro, fui vê-la 
e ouvi-la. Recordo perfeitamente ter pedi- 
do ao José Mario para me deixar cumpri- 
mentâ-la, pedido que foi aceite. Entrei no 
camarim, pé-ante-pé, extremamente emo- 
cionado... Pedi licença para falar-lhe. Ela 
acedeu. Entào, disse-lhe: 
-"Eu sei que a senhora nao se lembra de 
mim. Eu dei-lhe as boas vindas no 
Aeroporto de Santana, em Sâo Miguel, em 

1955. Ela, olhou-me surpreendida e ofere- 
ceu-me um cigarro. Obrigado, eu ainda 
nâo tenho idade para fumar! Ela riu das 
minhas palavras e, sem a mais pequena 
vaidade, aceitou-me e conversou comigo. 
Grande mulher!" 
Walter Gouveia, recordou-se que Amâlia 
Ihe contou que esteve em 1990 em Macau, 
onde canton no Arraial com o Grupo de 

Damâo. Nessa altura Amalia visitou a 
Gruta de Camôes, onde chorou o talen- 
toso épico. Aqui, em Toronto, temos que 
fazer o mesmo que os nossos fizeram no 
passado. 
-O Walter conhece a historia de Amâlia do 
principio ao fim...? 
-Oh, sim! A nossa querida Amalia da 
Piedade Rodrigues, nasceu em Lisboa em 

-Espere um pouco, senâo nâo falamos de 
outra coisa. Diga-me onde arranjou a ma- 
ravilhosa guitarra portuguesa que ofereceu 
à Galeria dos Pioneiros Portugueses? 
-Olhe, foi o meu bom amigo madeirense, o 
Luis de Freitas, em 1985. O Luis tocava 
guitarra e acompanhava fadistas. Antes de 
ficar doente e de falecer, disse à mulher 
que a guitarra séria para mim. Fiquei 

Primavera... 
a mais excitante 

estaçâo do aiio! 

Finaliiiente podeiiios 

usar roupas mais 

leves, t>ôr os oculos 

escuros de sol e 

apanhar o calor da 

estaçâo. 

Pasqualiiio Meiisware, 

a vossa loja <le 

roiipas, coiivi«la-«>s 

a uma visita para 

apreciarem 

antecipadameiite 

os modelos tie 

PrimaveraA^erâo 

2003. 

ARTIGOS DOS FAMOSOS: 

Hugo Boss, Pal Zileri, 

Cinque, Signum, Tetl 

Baker e Kenethh Cole 

Shoes. 

M E N S W E A R 

34 CLINTON ST. TORONTO, ON Mqj 2P2 • 416.533.3923 • E^-MAIL: FRANK@PASQUALINO.CA 

No camarim, Frank Absartz mpôe calma 

aos admiradores que pTOCuram autoqrqfiis. 

casa dos avos paternos, com quern viveu 
até aos 14 anos. Em 1929 começou a fre- 
quentar a Escola Oficial da Tapada da 
Ajuda onde andou e completou a Escola 
Primaria. 
Em 1935 saiu na Marcha de Alcântara 
com a mâe e a irmâ Celeste. Começou a 
cantar pelos 4 anos de idade. As vizinhas 
pediam e ela cantava. Vendeu fruta 
durante dois anos no Cais de Alcântara, 
para ajudar a familia. Começou a cantar a 
sério aos 18 anos de idade, salientando-se 
a sua frase: "Nasci para cantar o fado!" A 
Amâlia tinha uma força interior extra- 
ordinâria... 

muito sensibilizado pelo gesto. Eu tam- 
bém gosto de tocar guitarra, mas nunca 
consegui tocar bem como o Luis de 
Freitas. Em sua honra e para perpetuar a 
guitarra que acompanhou Amâlia, achei 
que o melhor local para guarda-la séria a 
Galeria dos Pioneiros. 
-So temos que Ihe agradecer a atitude. 
-E, agora, trago-lhe também mais 
fotografias do encontro com Amâlia. 
-Muito obrigado, caro Walter Gouveia. Se 
tiver mais reliquias do passado, jâ sabe 
onde guardâ-las. Na Galeria dos Pioneiros 
Portugueses, em Toronto. 

JMC 
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Despedida “oficiar do Cônsul- 
Geral de Portugal cm Toronto 

No encerramento das celebraçôes do Dia 
de Portugal, de Camôes e das 
Comunidades Portuguesas, no Ontario 
Club, decorreu em simultâneo a recepçào 
da despedida oficial do Cônsul-Geral de 
Portugal em Toronto que brevemente se 
deslocarâ para Sydney, Australia. 
Perante varias dezenas de pessoas - entre 
as quais politicos, bancârios, comer- 
ciantes, professores, funcionârios püblicos, 
para além de muitas outras -, o Dr. Joâo 
Perestrello agradeceu à comunidade o ca- 
rinho corn que, juntamente corn a sua 
esposa Jane Perestrello, sempre foi rece- 
bido. Citando o poeta para dizer que 
“tudo vale a pena se a aima nâo é peque- 
na”, Dr. Joâo Perestrello também encora- 
jou a comunidade - uma das mais notâveis 
no mundo a nivel de feitos e a nivel de 

exemple jovem - a continuar nos mean- 
dros do sucesso e da afirmaçâo perante a 
comunidade canadiana. 
Na mesma ocasiào, o Dr. Joâo Perestrello 
salientou os serviços do Vice-Consul 
Crescêncio José Ferreira, um grande ele- 
mento do Consulado e da Comunidade, 
que atingiu a aposentaçâo. Crescêncio 
Ferreira agradeceu as palavras do Dr. Joâo 
Perestrello e, comovido, deixou o seu 
adeus aos présentés e à Comunidade. Na 
mesma altura, receberam ramos de flores, 
além de Jane Perestrello, a Dra. Aida 
Baptista e Sra. Lamas, porque também 
deixam Toronto em breve. 
Dizer adeus é sempre dificil. Mas, obri- 
gaçôes sâo obrigaçôes! 
Aqui fica também o nosso adeus, um obri- 
gado por tudo e até sempre! 

Leiria: I 

Ministro do Ambiente 
garante financiamento da 
despoluiçâo do rio lis 

-Concorra para ganhar um 
iflt'fone grâiis 

-Café, donuts, comida... 
GRÂTIS! 

Dia 14 de Junho, 2003 
l’NaLojaü 

Business Machines & Communications Inc. 

0 ROGERS JATM: 

A-JTHOX12ÉD .ASENT 

liSlDundaaStW. 1268 St Clair Ave. W. 
Tenmto {E. da Dufferin) (W. da Dufferin- Toronto) 

Tel: 416-588-8989 Tel: 416-652-2288 

1854 Danfbrth Ave. 
fW. da Woodbine) 

Tel: 416-425-9000 

888 Dunda* St E. 
(Chinatown Mississauga) 

Tel: 905-848-2288 

4438 Sheppard Ave. E. 
Unit 107, Scarborough 

Tel: 416-647-8888 

Phone prices subject to new 24 month service agreement. **After $50 mail-in rebate with new activation on plans starting from $25 monthly serv- 
ice fee. Rebate aj)plied or credit on future monthly invoice. $40* monthly fee represents $55 discount. The $15 discount shows as recurring credit 
credit on monthly invoice for duration of term. Offer ex|)eires June 15/2(X)d '"Rogers Communications Inc. (E'AT&T Corp. Used under license. 

Motorola V70 Motorola V60g 

\ A LOITCURA I30S | 

tebif^ViKis Ftiéïf 

Receba $50 de desconto 
no seu telemovel Flip BôNUSI 

! - BILHETE PARA O CINEMA 

- T-SHIRT 
(A«5S ACïTVAçAO, 

TELEF(»IE PARA MAIS DETALHES) 

3 

$0** 

Motorola V60 

/mês 

mêses de chamadas locals ûimüadas 

350 minutospor semana 

Moites e fins de semana - tempo ilimitado 
(APôS ACTIVAçàO) 

- "deixa-me ser" o que quero 
o ministro do Ambiente, Amilcar 
Theias, garantiu segunda- feira em 
Leiria que o Govemo val sqioiar finan- 
ceircimente o proœsso de despoluiçâo 
da bacia do rio Lis e de saneamento das 
syiniculturas na regiâo de Leiria. 

No final de uma reuniào de urgêneia 
corn a associaçâo de suinicultores do 

concelho, autarcas e responsâveis de \ 

organismes ligados a esta matéria, | 
Amilcar Theias deu um prazo de dez j 
dias a um grupo de trabalho, liderado 
pelo secretârio de Estado da Economia, i 

para définir um modelo de financia- \ 

mento e de gestào do processo de j 
despoluiçâo. \ 

Segundo este responsâvel, os suinicul- | 
tores vào ser convidados a definirem ^ 
uma opçào técnica mais favorâvel para j 
o tratamento dos dejectos das explo- \ 

raçôes e o grupo de trabalho, corn re- 
présentantes dos Ministérios da 
Economia e da Agricultura, e représen- 
tantes das Aguas de Portugal, da associ- j 
açâo de suinicultores e da associaçâo de \ 

municipios, vai définir o modelo de 
gestào e de financiamento. | 
Embora reconhecendo que o aumento | 
dos custos dificulta o financiamento, \ 

Amilcar Theias garantiu o seu empe- i 
nhamento pessoal, em consonâneia j 
coin o ministro da Agricultura (outra 
entidade envolvida), na resoluçâo do 
problema, embora dirija algumas criti- 
cas aos agentes econômicos. 

A nossa bonita MIKA lançou o seu primeiro CD, intituiado "Deixa-me Ser", que 
veto pôr no mercado local um punhado de bonitas cançôes que porâo "no ouvi- 
do" do grande püblico, o timbre de voz e toda a capacidade de Mikâ em inter- 
pretar cantigas que lhe vâo na aima. 
Um trabalho que tem uma excelente produçâo -arranjos e misturas- de Hernâni 
Raposo, corn duas excepçôes, "Assim sou tua" e " Please let me in", que têm 
arranjos de Nelson Câmara. As cantigas sâo da autoria de Raùl Lucas, Hernâni 
Raposo, Zé Pereira, Tony Gouveia, Minah Jardim, Leonel Salvador, Rui 
Balsemào da Silva, Nelson Câmara e da prôpria Mikâ. Mikâ, entre outras, 
gravou o tema que lhe 
deu o lo.lugar no 
Festival da Cançâo 
CIRV'2002, "Assim Sou 
Tua" e, a terceira classifi- 
cada em 2000, na voz de 
Tony Gouveia, "É o que 
tu és". 
Um trabalho bem conce- 
bido que, sem düvida, 
irâ confirmar junto do 
püblico os mérites de 

I Mikâ. 
I Para contactos, liguem: 
I 90.5 846-5003, ou 
I E-mail: mikashave@hot- 
I mail.com 
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O pacto com o Senhor Sao Pedro foi renovado! 
Razao pela quai o Sol, o tâo desejado e necessârio Sol, fe 
nos companhia no ultimo fim-de-semana por ocasiào c 
Summerfest'2003, iniciativa -jâ corn 17 anos- da CIRV-fi: 
Tivémos um banho de Sol, de Povo e de ritmo. 
Uma festa que compensou os esforços feitos para a pôr c 
pé, quer da organizaçào, quer dos patrocinadores. 
O tempo que estivera sempre corn chuva, nevoeiro 
nüvens negras, surgiu na manhà de Sâbado corn outi 
face, risonho, morno e solarento. Deu para acreditar. E, 
Povo, sequioso de umas boras ao ar livre, corn temp 
quente e muita mùsica, apareceu em grande. Sâbado 
Domingo. Dois dias de festa, magnificos. 
Os artistas e demais elementos ligados ao aconteciment 
também souberam colaborar. 
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Sâbado, o Earlscourt Park, na St. Clair e Caledonia, cedo 
começou a ser "invadido" por portugueses que deram ao 
parque um colorido especial e o torn para a grande festa 
que se aproximava. Os funcionârios das tendas com 
comida e bebida, artigos vârios e inscriçôes para sorteios, 
nào tiveram descanso, foi trabalhar até altas horas (para 
nâo perderem o balanço, no Domingo "levaram" corn a 
mesma receita)... 
No enorme palco montado para servir os artistas convi- 
dados, desfilaram os conjuntos Os Panteras e Filhos da 
Mae, cada um à sua maneira, mas de agrado certo. As 
jovens intérpretes Tiffany Costa e Michelle Madeira, 
mostraram que sào realmente promessas corn futuro, a 
consagrada Isabel Sinde corn uma voz fabulosa ofereceu 
um grande momento aos atentos ouvintes, os sempre 
felizes e ritmados Searas de Portugal mostraram como é 
apôs 10 anos de sucessos, a beleza e cor dos Ranchos 
Folclôricos do Centro Cultural Português de Mississauga 
e do Minho de Oshawa animaram a festa e, o jovem e 
promissor convidado Pedro Daniel, conquistou coraçôes. 
Pedro Daniel ofereceu a Frank Alvarez duas pastas rec- 
headas de artigos sobre Marco de Canaveses, um livro 
histôrico e a Medalha da Câmara Municipal, em nome do 
Présidente da Câmara do Marco de Canveses. E, natural- 
mente, a legenda da mùsica portuguesa, José Cid (e quin- 
teto), que empolgou os présentes corn os velhos êxitos e os 
sucessos de agora. Um Zé Cid no seu melhor. 

Continua na pàgina 8 
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Summerfest 
2003 
e Ritmo 

^ P ft f ^f 11 

Continuaçào da pagina 7 

Pelo meio, présentes da CIRV-fm, concursos interessan- 

tissimos e corn prémios valiosos, e a presença do MPP 

Tony Ruprecht, que entregou a Frank Alvarez uma 

Medalha do Jubileu da Rainha, enviada pelo Primeiro 

Ministro Jean Chrétian. 

No Domingo, além dos artistas jâ mencionados, actu- 

aram; o simpâtico conjunto musical de London Além 

Mar, O bem apetrechado Rancho Folclôrico Português de 

Brampton e a vencedora do Festival da cançâo 

CIRV'2003, Sarah Pacheco, com o sucesso de sempre. 

Sarah Pacheco esta cada vez melhor. 

De novo, présentes da CIRV, o concurso da Pizza Nova e 

as saudaçôes amigas dos VIP's, Ministro de Cidadania do 

Ontario Cari de Faria, Vereador Mario Silva e a candida- 

ta à Vereaçâo na Câmara Municipal de Toronto Ana 

Bailào, do MPP Tony lanno, do candidato à Câmara 

Municipal de Toronto John Nunziata e, dois PIO- 

NEIROS, Luis Moura e Antonio Sousa. Todos se 

debruçaram sobre o Dia do Pai e 17o. aniversârio da 

CIRV-fm, corn palavras de muito apreço aos pais por- 

tugueses e ao Présidente da CIRV-fm, o Comendador 

Frank Alvarez. 

De salientar as palavras de agradecimento do Luis Moura 

"por tudo quanto tém dado aos Pioneiros nesta passagem 

dos 50 anos" e do Antonio Sousa recordando "o amor e o 

orgulho que todos devem manter pelo seu lugar de nasci- 

mento e que os devem transmitir aos filhos e netos" para 

podermos ser cada vez mais dignos de Portugal e do 

Canada. 

Frank Alvarez renovou o convite aos PIONEIROS para que 

nào faltem Domingo, dia 24 de Agosto, ao PORTUGUESE DAY, 

Continua na pagina 10 

Ervanària Açores 
^ 529 Rosiers Road jS 

1 Produtos Naturals e Espirituais ^ 

Se tem problemas corn a saüde, trabalho, finanças ou 
familia, consulte LUIS PACHECO (conselheiro) 

Ajuda-o a: • desviar os seus inimigos • protegê-lo de injustiças 
• conter os sens nervos • a ter paz na sua vida 

Sucesso garantido: • organizaçâo familiar • separaçôes • conflitos 

financeiros • ajudar os estudantes • no trabalho 

Ouvir a Verdade em consulta profunda 

4^6-658-4323 
Leitura 

de Cartas 
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Rancho do Minho de Oshawa, adulto e infantiL Os miüdos sào uma gracinha. 

Mike Sargent toca e escuta a voz do Zé. 



John B.B.Q. 
• CHICKIN INC. 

_ J 
^.iinili1irn'llll'lu^9ji5S29-8395 
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new Cmuuüoiu 
LUMBER 
& BUILDING SUPPLIES 

804 DUPONT ST. E SHAW ST. 

Ml 
Il 11 
Il II NEW CAHAmAMS LyHiEfl 

4^6-53^-2401 
O rei dos materias de 

construçâo civil festeja 
29 anos de existência, Sâbado e 

Domingo, 2l e 22 de Junho de 2003 
e das 9 às 16 horas nâo pagarà 

taxas no que comprar. 

Prémio surpresa a sortear ne dia 22 de Junho per todos os compradorea 

New Canadians lumber • 804 Dupem St. • 416-531-2401 
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Summerfesr 2003 
Sol, Povo e 
Continuaçào da pagina 10 

Viso Shipping, trata do envio de carga 
para Portugal continental e ilhas ej tanibérai, 
Viseu Electric, especializado em artigos de 
220 volts. Labatt Brewers, fabricante da 
cerveja Carlsberg -a cerveja dos portugueses 
e, Augusto Pires, de CP Auto Body e Drive- 
me-Rental, um serviço completo para o sen 
carro ou aluguer de automôveis. 
No Domingo, depois de Zé Cid -que teve de 
voltar ao palco para cantar e encantar-, teve 
Itigar a entrega de uina Salva de Prata a José 
Cid, oferta de Frank Alvarez, e o corte do 

Ritmo 
Bolo de 17o. Aniversârio da CIRV, corn o 
"Parabéns a você" cantado pela équipa da 
CIRV e Zé Cid, tal como pelo publico que se 
nuuiteve até ao fim do espectâculo. 
Abençoados 17 anos de convivio na 
Comunidade Portuguesa. 
O Summerfest'2(X)3 foi mais um grande 
sucesso para juntar aos muitos que, feUz- 
mente, o grupo CIRV tem conseguido. 
Um obrigado sincero para todos: organiza- 
çào, colaboradores, voluntàrios, patroci- 
nadores e ao POVO amigo que esta sempre 
na nossa companhia. 

JMC 

DUNDAS^ 
Travel & Tours 

Tel.: 416-516-8336 
Tax: 416-516-7724 

E-mail: dundas.travel@on.albn.com John A. Ferreira - Manager 
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on 

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

fid CJidA I;üô 

ACDilTICMIilTDSl 

Addison on Bay e José da Costa oferecem 

na compra de um carro novo ou usado, 

preços sensacionais, financiamento 

excelente, tudo isto aliado ao serviço 

impecàvel de assistência, que inclui 

serviço ao sàbado desde as 8h00 às 14h00. 

José da Costa trabalha exaustivamente, 

para que a compra do seu Pontiac, Buick, 

GMC ou Cadillac, constitua a melhor 

experiência da sua vida. 

TUDO ISTO SÙ COM JOSÉ DA COSTA 
EADDISOHONOAY 

832 BAY STREET, EM TORONTO 
(A NORTE DA COLLEGE ST.) 

Telefone: 416-964-3211 
M24 
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DE CdCORAS 
Quando trabalhava na Finlândia, decidi- 
mos - meu marido e eu - fazer uma 
viagem, durante as férias de verâo, a partir 
daquele pais. Escusado serâ, entào, 
explicar que todos os nossos colegas de 
programa eram finlandeses genuinos, 
tanto do ponto de vista étnico como de 
mentalidade, absolutamente nôrdica, mais 
concretamente, escandinava. 

Invoco, hoje, o episôdio que passo a 
relatar, porque tem muito que ver corn 
tudo quanto li nos jornais, apôs a minha 
chegada de Portugal aonde me desloquei 
por duas semanas. Tive oportunidade de 
constatar as mais variadas reacçôes, umas 
mais inflamadas que outras, face à 
desistência de ultima hora de uma visita 
do Primeiro Ministre de Portugal, agen- 
dada para Toronto. 

Voltando, entâo, à minha viagem. 
Estâvamos hospedados em Chipre, numa 
bonita cidade costeira onde ficâmos très 
dias, antes de partirmos de autocarro para 
Limasol, porto de saida para um cruzeiro 
nas Ilhas Gregas. Quem esta familiarizado 
corn este tipo de viagens, sabe que os 
utentes pagam diferentes preços em 
funçâo do numéro de estrelas dos hotéis 
em que ficam hospedados. Na maioria das 
vezes, eles até estào todos situados na 
mesma zona. Foi o que aconteceu: os 
hotéis em que se hospedaram os pas- 
sageiros do meu voo, ou ficavam de frente, 
ou ao lado um do outre. Na véspera da par- 
tida, encontrâmos por cima das nossas 
camas todas as instruçôes emitidas pela 
agêneia de viagens, para o dia da saida. À 

hora do jantar, comentâmos as recomen- 
daçôes, corn o casai nosso vizinho de quar- 
to. Uma delas e dada a proximidade dos 
hotéis, aconselhava-nos a levar as malas 
para o hotel em frente, a fim de que o auto- 
carro, em vez de saltitar de hotel em hotel, 
de uma vez sô carregasse todas os pas- 
sageiros e respectiva bagagem. Pasmei, 
quando um dos elementos do outre casai, 
por sinal o feminino, disse: 

- Aida, nem pensar! Eu e meu marido 
nào vamos carregar nada! Esperamos aqui 
no âtrio do nosso hotel. 

Ela deve ter reparado no meu ar incré- 
dule, pois foi logo acrescentando «quando 
compràmos este pacote de viagens, as 
condiçôes do contrato eram bem claras: 
assegurado o transporte de e para o hotel. 
Por isso, nos nào temos que carregar nada 
e eu nào tenho que ir apanhar o autocarro 
do outre lado da rua; o autocarro é que 
nos tem que vir buscar aqui!» 

Nào pude deixar de lhe dar razâo, 
embora, no intime, o meu espirito latino e 
ibérico, me segredasse alguma flexibili- 
dade. Também nào era assim um sacrificio 
tào grande atravessar a rua corn as malas. 
Como diria a minha avô «nào me caiam os 
parentes na lama!» 

Em privado, e ao comentar este assun- 
to corn o meu marido, conclui que todo 
este comportamnto se resumia a uma 
grande diferença de mentalidade entre 
nôrdicos e latinos. O rigor e niveis de 
exigêneia profissional postos no tratamen- 
to dos mais variados assuntos do quotidi- 
ano, quer se trate do cumprimento oral de 

Renovate your home. 
And your 
borrowing costs. 

Did you know that the equity in your home can give 

you access to money you can use to renovate - at better 

interest rates than you might get otherwise? 

Find out more about the Scotia Total Equity® Plan 

at your nearest branch. 

Bathurst & Dundas 
Bloor & Salem 
College & Bathurst 
College & Grace 
Dundas & Brock 

- Carlos Soeiro 
- Luis Salvador 
- Manny Goncaives 
- Ana Bento 
- Natalie Araujo 

Tel: 416-866-6650 
Tel: 416-538-5232 
Tel: 416-933-2390 
Tel: 416-537-2036 
Tel: 416-538-5246 

•Trademark of The Bank of Nova Scotia. 'Registered Trademark of The Bank of Nova Scotia. 

prazos de emissào de docu- 
mentos, quer de normas 
escritas que acompanham 
qualquer transaeçào comer- 
cial, nào têm paralelo no 
nosso pais. E nào vale tentar 
ludibriar com aquelas letras 
pequeninas de rodapé que 
ninguém lê! O corpo da letra 
estâ na palavra dada e nào 
nas artimanhas utilizadas para fugir às 
responsabilidades. O püblico habitua-se a 
exigir porque, enquanto mâquina do sis- 
tema, estâ também habituado a cumprir. 
Desenvolve-se, assim, uma cultura de 
competêneia e de respeito pelos outros, 
que nào dâ tréguas a quem ousar abrir 
brechas, como foi o caso desta agêneia. 

Nos, latinos, somos exactamente o 
oposto: habituâmo-nos de tal modo a esta 
cultura do laxismo, do deixa-andar, do 
contemporizar corn tudo quanto nào rév- 
élé qualquer seriedade no tratamento dos 
assuntos, que nos tornamos em louvam- 
inheiros de cada vez que alguém cumpre 
o seu dever. Até proclamamos, alto e bom 
som, que fulano e beltrano tiveram uma 
atitude muito nobre. Muito por baixo 
anda o conceito de nobreza, quando o 
cumprimento do dever deixou de ser 
norma para se transformar em excepçào! 
Mas là estâ: quando alguém cumpre, a 

gente até estranha e, ainda 
por cima, agradece. 

O exercicio de cidada- 
nia passa pela responsabili- 
dade que cada um empresta 
ao exercicio da sua funçâo, 
devendo, contudo, os niveis 
de exigêneia serem mais ele- 
vados, quanto mais alto for o 
cargo que se ocupa na hierar- 

quia desta cadeia social de que fazemos 
parte. Infelizmente, nào é isso que vemos, 
a cada passo, por parte do poder institui- 
do. Mas nos, muito mansinhos, câ contin- 
uamos de côcoras a salivar encômios de 
cada vez que um représentante do poder 
se digna fazer-nos uma festinha de baju- 
laçâo em vésperas de nos pedir qualquer 
coisa. E de côcoras continuamos porque, 
depuis de nos libertarmos da posiçâo 
fetal, sô conseguimos aprender mais esta 
- a fecal, que é a que se utiliza para a sat- 
isfaçâo das necessidades mais bâsicas. 

Serâ por isso que, cada vez corn mais 
frequêneia, se ouve dizer que «a m— é 
sempre a mesma ?» 

Pois bem, a culpa continua a ser nossa 
e é nas nossas mâos que estâ a soluçào. Se 
mudarmos de posiçâo e assumirmos, de 
uma vez por todas, a postura da verticali- 
dade, ai sim, as coisas mudam. De 
certeza! 

Portugueses emigraram 
mais em 2002... 
A emigraçào portuguesa aumentou 
32,9% em 2002, ano em que emigraram 
cerca de 27.000 portugueses, indicam 
dados do Institute Nacional de 
Estatistica (INE) divulgados terça-feira. 
Os numéros do Inquérito aos 
Movimentos Migratôrios de Saida 
(IMMS) revelam ainda que o aumento 
maior (53%) foi na emigraçào de carâcter 
permanente (pessoas que deixam o pais 
por um periodo superior a 1 ano), 
enquanto a percentagem dos que parti- 
ram por um periodo igual ou inferior a 1 
ano ficou pelos 25%. 
A Suiça, França e Espanha lideram a 

lista dos principais destinos da emi- 
graçâo portuguesa em 2002, corn cerca 
de 63%,o Reino Unido acolheu 6,8‘X>,o 
Brasil recebeu 4,0%, o Canadâ recebeu 
3,8% e os restantes paises 22,6%. 
Dos que partiram em 2002, a maioria 
saiu das regiôes norte, centro, Lisboa e 
Vale do Tejo e sào na sua maioria jovens, 
tendo-se vindo a registar "uma importân- 
cia crescente da populaçâo que se situa 
no grupo dos zero aos 29 anos". 
Neste grupo etârio concentravam-se 50% 
dos émigrantes em 2001 tendo este valor 
registado um aumento para cerca de 
63% em 2002 

... Em Portugal, imigrantes ganham 
pouco mas estâo satisfeitos 
Mais de 80% dos imigrantes em Portugal 
estào satisfeitos corn a situaçào que 
vivem, apesar de metade deles declarar 
ganhar entre 500 e mil euros por mês. 
Os numéros resultam de uma sondagem 
à populaçâo imigrante feita em 
Novembro do ano passado em todo o 
pais a 1.051 pessoas pela Universidade 
Catôlica, corn o apoio do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras. 
O estudo, promovido pelo Alto 
Comissariado para a Imigraçâo e 
Minorias Etnicas, e a que a agêneia Lusa 
teve acesso, mostra que a maioria dos 
imigrantes sào homens, corn idades 
entre 25 e 34 anos, e pertencem a très 
grandes origens: africana, brasileira e 
paises da antiga URSS. 
Os imigrantes de leste sào de longe os 

mais qualificados, corn 45,2% a declarar 
ter habilitaçôes superiores, contra apenas 
7,9 em relaçâo aos brasileiros e 6,6 aos 
africanos. 
Quase metade dos imigrantes (48,3%) 
ganham entre 500 e mil euros, sendo que 
mais de um terço ganhou no mês anteri- 
or ao inquérito entre 350 e 500 euros. 
Abaixo de 250 euros - menos 100 euros 
que o salârio minimo nacional - hâ a reg- 
istar uma percentagem de 5,8 e acima de 
mil uma de 9,7. 
Apesar de salârios baixos, 38,2% dos 
imigrantes afirmou-se "muitissimo" 
ou "muito satisfeito" corn a sua situ- 
açâo, enquanto sô 15% se disse 
"pouco" ou "nada satisfeito", corn a 
maioria, 45,2%, a dizer que estava 
medianamente satisfeito. 
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Rancho Etnogràfico de Portugal 
na Festa dos Tabuleiros em Tomar 
O Rancho Folclôrico Etnogràfico de 
Portugal, de Toronto, vai em digressâo a 
Portugal a convite da Comissào de Pestas 
dos Tabuleiros, em Tomar. 
Um convite que muito honra o rancho 
Torontino e a nossa Comunidade. 
De Toronto, entre elementos do rancho e 
familiares, seguem 4.5 pessoas. 
O Rancho Folclôrico Etnogràfico de 
Portugal vai actuar em Tomar nos dias 4, 

5 e 6 de Julho. A tradicional Festa dos 
Tabuleiros, em Tomar, é das festas mais 
queridas e concorridas do pais. As diri- 
gentes Maria do Céu e Ana Gomes, 
grandes entusiastas do folclore e, natural- 
mente, do Rancho Folclôrico Etnogràfico 
de Portugal, deram-nos a boa nova cheias 
de satisfaçào pelo convite e por tudo o que 
représenta para o rancho e para a 
Comunidade. Parabéns. 

Comunidade 2003: ] 
Comunkado I 
-O FC Porto de Toronto comunica aos sôcios e amigos de que realiza o seu anual | 
Toraeio de Pesca, em Port Maitland, no Domingo, dia 6 de Julho. I 
Informaçôes e réservas; 416 536'292L 11 

Sàbado,dia21 | 
-Festa dos Campeôes na sede do FC Porto, corn inicio às 19h30.Jantar, mûsica, km- | 
branças e surpresas. Info: 416 98R2896. I I -Festa da Irmandade Picoense do Divino Espirito Santo no Qube Português de I 
Cambridge. Às lOhOO, bençâo do pâo, carne e vinho. Às 19h00, haverâ Caçoilas e pâo | 

I para os présentés. Folclore e mùsica para dançar, | 
I -Festas de Santo Antônio e de Sâo Joâo no Madeira Park. Folclore, marchas e mùsica | 
j para dançar com o Duo SomLuso. Info: 416 533-2401. | 
I -Dia dedicado às comemoraçôes do 21to. aniversàrio do Angrense de Toronto, na sede do | 
I clube. Info: 416 537-1555. Parabéns! I I . ? 
I I 
I Dcnnmgo,dia22 | 
I -Continuaçâo dos festejos da Irmandade Picoense do Divino Espirito Santo do Ontârio, | 
I no Chibe Português de Cambridge. Às 12hoo, saida do cortejo do Clube corn destino à | 
I Capela do Divino Espirito Santo. Foldore, distribuiçâo de rosquilhas e encerramento das i 
I festas corn baifc. | 
I -Continuaçâo das comemoraçôes do aniversàrio do Angrense. Saida do Cortejo às 12h30 } 
I da sede para a Igreja de Sâo Sebastiâo. Pëlas 16h00, jantar de confratemizaçâo. | 
I -Encerramento das festas de Santo Antônio e de Sâo Joâo no Madeira Park. | 
I -PicJMic anual da Associaçâo Cultural do Minho no Parque Camôes, com missa, jogos I 
j tradidonais, tomeios, folclore e baile. Info; 416 261-1396, ou 781-9290. | 

I Sâbado,dia28 | 
I -Baile de Sâo Joâo no CCPM, com o conjunto Santa Fé. Sardinhas para todos entre as I 
I 19h00e as 21h00. Info: 905 286-1311. | 
I -Baile dos Santos Populares na Casa de Vila do Conde. Caldo Verde, bifanas e sardinhas I Igrâtis para todos. I 

-Inido do CHIN Pic-nic'2003, na CNE, com entrada gràtis. Um pouco de tudo, para I 
todos. Este festival multicultural estende-se pelos dias 29,30 e 1 de Julho, Dia do Canadâ. | 

-Festa do Rancho na Casa das Beiras. Info; 416 604-1125. I 
-Festas do Divino Espirito Santo da Casa dos Açores de Toronto. Entrega de Pensôes, jam I 
tar, folclore e variedades. Info: 416 603-2900. I 
-Festas de Sâo Pedro no Madeira Park. Info: 416 533-2401. I 

I Domingo, dia 29 i 
I -Encerramento das Festas do EMvino Espirito Santo da Casa dos Açores de Toronto. i 
I Santa Missa às 13hoo, Coroaçâo e serviço das Sopas do Espirito Santo. I 
j -Encerramento das Festas de Sâo Pedro no Madeira Park, Torneio de ftitebol Autonomia I 
I da Madeira. Procissâo, folclore e mmtas atracçôes. I 

Açores; 

Carlos César acusa oposiçâo 
de "guerrilha irascivel" 
O présidente do governo 
regional dos Açores acusou 
o "directôrio da oposiçâo" 
de uma prâtica politica de 
"guerrilha irascivel, confli- 
tuosa e maledicente com o 
objective de denegrir os 
ôrgàos prôprios da regiâo". 
Na inauguraçâo do pavi- 
Ihâo multiusos de Angra 
do Heroismo, Carlos 
César, apelou "ao fim da 
hipocrisia e demagogia", 
convidando os agentes politicos a "intro- 
duzirem na sua actividade alguma 
seriedade". 
O chefe do executive açoriano sublinhou 
que os governos socialistas "têm obra feita 
na regiâo, em particular na ilha Terceira, o 
que contradiz os detractores, e prova que a 
ilha foi recolocada na centralidade da 
actividade regional pelo actual governo". 
Os outros "falam na recuperaçâo do porto 
da Praia da Vitôria ou a requalificaçâo da 
aerogare das Lajes como projectos novos, 
mas para o governo jâ sâo velhos porque 
estâo em marcha ou concluidos e as obras 
prontas a começar", considerou. 
Carlos César anundou ainda para "dentro 
de dez dias a aprovaçâo do concurso publi- 
co para a construçâo da nova escola 
secundâria de ensino artistico de Sâo 
Carlos, em Angra do Heroismo". 

O présidente da Câmara 
L Municipal de Angra do 
P Heroisnio, Sérgio Âvila, 

I por seu turno, realçou o 
t custo superior a très mi- 
/ «1^^ Ihôes de euros do pavilhâo 

multiusos, admitindo a 
recuperaçâo do investimen- 
to quando as receitas 
começarem a ser sufi- 
cientes para a sua 
manutençâo. 
Segundo o autarca, o inves- 

timento publico efectuado na Terceira nas 
âreas dos equipamentos culturais, récré- 
atives e desportivos, atingiu nos ültimos 
anos uma média de 758 euros por cidadâo, 
contra, por exemplo, 366 euros por habi- 
tante em Ponta Delgada. 
O pavilhâo multiusos de Angra, instalado 
numa ârea superior a dois mil metros 
quadrados, possui 10 pistas de "bowling", 
homologadas para a realizaçâo de torneios 
e competiçôes nacionais e internacionais. 
Estâ ainda dotado de campos de "sqwash", 
sauna, hidromassagem, ginàsio, restau- 
rante, bar e sedes de diversas associaçôes 
desportivas locais. 
A nova infra-estrutura, financiada pelos pro- 
gramas Polis e Prodesa, pelo Governo 
Regional e pelo municipio, foi erguida nos 
terrenos de um antigo ringue de patinagem 
destruido por um temporal em 1986. 

A Sata Express agora com voos 
para Lisboa, Porto ê Faro nos 

moderpos Airbus^310/300 
da: §ata International. 

Marque jà a sua viagem 
para PI Vérâo. 

Exqa Sata voeê merece. 

Prefix a SATA -EXPRESS/ 
coirbacfce o s*eu a^ente Je v\a^enç 

pava veçevs/av a çua paçça^em. 
    M35 
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HAIR CARE SYSTEM ®TM 

Produtos Naturals. Resultados Sensacionaisl 
MARIANA DE OLIVEIRA 

CEO 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 

De Oliveira tern a soluçàol 
• Psoriase 
•Eczema ‘Rosacea 
• Herpes-Zoster 
• Escoriaçôes 
•Feridas nos lâbios 
•Acne • Verrugas 
• Descoloraçâo da pele 
•Bolhas 
• Queimaduras 

1 I i ’ 

• Mordidelas de abelhas 
e insectos 
• Pele comichosaf seca e 
escamosa 
• Dores articulares e 
musculares 
•Pé de atleta 
• Furunculos 
• Cortes e arranhôes 

• De Oliveira Body Wash 
‘De Oliveira Spray 
• De Oliveira Cream 

ESTA A PERDER CABELO, OU 

JÂ PERDEU A MAJOR PARTE? 

De Oliveira pode ajuda-lo! 
• Queda de 

cabelo 
• Seborreia 
• Psoriase 
• Caspa 
Proporcionamos alimentaçâo, nutrientes, 

puriGcadores e estimulantes para 
revitaJizar o couro cabeludo e cabelo 

416.504.8967 
1.888.GRO.HAIR 
788 Adelaide St. W. 

Toronto, On M6J 1B4 
www.deoliveirasystems.com 

Business Initiativie Directions - 2001 New Yoric 
Recipient of the 2001 International Gold Award for 
Excellence and Business Prestige 
European Maricet Research Centre - 2002 Bnmeb 
Recipient of the EuroMarket Award 2002 for 
Outstanding Business Performances and Managerial 
Achievements while Adapting International Standards 
Business Initiative Directions - 2002 Paris 
Recipient of the 2002 International Platinum Star Award 
for World Quality Commitment 

De Oliveira 
Hair Care Systems 
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A trip home now departing 
from your living room. 

Now, with Rogers Digital Cable, 
you can get the channels you want through 

the cable you already have. Featuring FPTV. 

Call us at 1-888-ROGERSl, 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

ContactelROGiBSlCABU e peça a Gaina Digital 

Wm 

todos os dias as vossas actividades? 

Enviem as informaçôes via tax: 

AcompanheTRv-SIC524horas Dor.dia 
Para mais detames ligue para CIRUJm: 
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Cranica à dlsiâaela 
Urn novo barco nas ligaçSes com Porto Santo 
Um notavel esforço da Empresa conces- 
sionaria da linha maritima entre a 
Madeira e Porto Santo, iniciativa que 
merece o aplauso e o reconhecimento 
do seu Mérito por parte de todos, colo- 
cou agora ao serviço, um excelente 
barco de passageiros. 
Tal investimento mereceu ajusta e logi- 
ca comparticipaçâo da Uniâo Europeia 
e da Regiao Autdnoma. 
Uma atitude de coragem por parte dos 
Empresarios do Grupo Porto Santo 
Line que, assim, também passam supe- 
riormente por cima das campanhas que 
os sabotadores de serviço Ihes têm 
movido. 
A Historia, objectivamente e nâo escri- 
ta à parcial moda marxista, um dia con- 
tarâ que neste periodo de grande 
esforço para recuperaçâo das condiçôes 
culturais, sociais e economicas do Povo 
Madeirense, também houve sectores 
que tudo tentaram obstar ou prejudicar. 

E nâo foi so por causa de uma estafada 
inveja. Nâo foi apenas por nitidos com- 
plexos, frustraçôes ou psicopatias que 
marcam gente sobejamente identifica- 
da. 
A sabotagem que se tenta ou tentou 
fazer ao Desenvolvimento Integral da 
Madeira, incluso apoiando-se em odios 
pessoais, ou em pormenores 

secundarios, ou sobretudo na mentira 
orquestrada, tinha e tern um intuito 
politico. 
Os marxistas sabem muito bem que so 
podem motivar uma populaçào em seu 
favor, se o progresso parar e as 
condiçôes de vida se deteriorarem. 
Cada passo em frente da Madeira, é 
mais uma pedra tumular no cemitério 
da idiotice marxista. 
Na cerimonia oficial de inauguraçâo do 
novo "Lobo Marinho", tive ocasiâo de 
dizer que estâvamos ai a celebrar a 
Esperança. 
Esperança no futuro da Regiâo 
Autônoma. Demonstrada na coragem 
dos bons Empresarios que a Madeira 
felizmente tem, na cultura de empresa 
que a maioria dos Trabalhadores desen- 
volve nas unidades produtivas em que 
participam, e no entendimento da men- 
sagem de que o arquipélago nâo pararia 
apesar dos maus ventos que sopram no 
rectângulo continental português e no 
mundo em gérai. 
Particular Esperança no futuro da ilha 
do Porto Santo. Cuja populaçào soube 
muito bem compreender e agarrar as 
oportunidades que a Autonomia 
Politica e a Uniâo Europeia trouxeram. 
Praticamente a partir do quase-zero, 
infraestruturou-se Porto Santo com o 
apetrechamento necessârio a um desen- 

Manjuc unni eiitrevista corn o ^atjirhtn Homeopata 
Antonio Medeiros, jâ corn nndtos niws de cxpenècin, 
que o poderd njiidnr na salit^ào dos sens problemas. 

Visite-iios no 920 Dundas Street West 
Teiefone: (416) 603-7978 

ERVANARIA VITORIA Inc. 
PRODUTOS NATURAI5 E MEDICINA HOMtOPATICA 

volvimento sustentado, harmonioso e 
propiciante de bem-estar às pessoas. É 
por isto que também o investimento pri- 
vado cresce e que o futuro se apresenta 
garante de emprego, numa 
pequena ilha à partida 
extremamente penalizada 
pelo geografia e pela 
natureza. 
O novo "Lobo Marinho" nâo 
é sô uma aposta. É um inves- 
timento estudado em varias 
sedes para o fim "acessibili- 
dades", que sô foi feito corn 
confianças e certezas no 
futuro de Porto Santo. 
E também Esperança em 
Portugal. 
O novo navio é o primeiro barco de 
passageiros feito em estaleiros por- 
tugueses, apôs um lamentâvel interre- 
gno de quarenta anos. 
Direi mesmo que a .construçâo deste 
novo "Lobo Marinho", sobre o quai os 

marxistas de serviço procurarâo lançar, 
sempre que possivel, manchas de dene- 
griçâo, é um reencontro de Portugal 
corn o mar. 

O mar que é o natural espaço 
português. 
O mar que é o grande desafio 
para o século XXI, desde o 
aproveitamento das suas 
condiçôes de acessibilidade e 
de trocas, à exploraçào 
inteligente, racional, dos sens 
recursos. 
Assim Portugal récupéré de 
uma certa decadência em que 
mergulhou e deixe de tentar 
conciliar o inconciliâvel. 
O novo "Lobo Marinho" é 

mais uma expressào vitoriosa e confi- 
ante da Madeira que estamos erguendo. 
Do Portugal que ajudamos a fazer e que 
queremos fazer diferente. 
Uma derrota dos conhecidos sabo- 
tadores. 

Mais de metade dos portugueses 
desconhece direitos em case de 
discriminaçâo 
Mais de metade dos portugueses 
desconhece quais os seus direitos em 
caso de discriminaçâo ou perseguiçâo 
por terceiros, segundo dados do 
Eurobarômetro divulgados em 
Bruxelas. 
Essa percentagem (53%) é superior em 
quatro pontos percentuais â média comu- 
nitâria, de acordo corn o documente que 
assinala o lançamento da campanha 
comunitâria de combate â discriminaçâo 
ao longo dos prôximos cinco anos. 
Interrogados sobre se apresentariam 
queixa no caso de se sentirem discrimi- 
nados (em restaurantes ou bancos), 65% 
dos portugueses - e 70% dos europeus - 

afirmam que sim e 15% - 14% em média 
na UE - disseram que nâo. 
A campanha, subordinada ao tema "Pela 
diversidade - Contra a discriminaçâo", 
foi apresentada pela comissâria europeia 
do Emprego e Assuntos Sociais, Anna 
Diamantopoulou, na véspera da entrada 
em vigor de duas novas directivas comu- 
nitârias para combater a discriminaçâo. 
Esta campanha europeia contra a dis- 
criminaçâo (devido à raça ou origem 
étnica, religiâo ou crença, idade, defi- 
ciência ou orientaçâo sexual) vai ser 
especificamente dirigida, no primeiro 
dos cinco anos de vigêneia, contra a dis- 
criminaçâo nos locais de trabalho. 

Canais temàticos da RTP 
arrancam em Outubro 
As emissôes dos canais 
temàticos da RTP deverâo 
começar em Outubro, re- 
velou segunda-feira o 
administrador Luis 
Marques, para quem o 
canal Sociedade "esta 
pronto" e aguarda apenas 
luz verde da Assembleia 
da Repûblica. 
"Temos tudo estudado, 
estâ tudo pronto, inclusiva- 
mente algumas parcerias corn entidades 
estâo jâ assinadas, mas estamos depen- 
dentes da aprovaçâo legislativa no 
Parlamento", disse. 
Sem revelar numéros, o administrador 

revelou, contudo, que o 
custo do Canal Sociedade 
sera "mais baixo" que o 
actual segundo canal da 
RTP. 
Quanto aos prometidos 
dois canais temàticos a 
serem difundidos no 
cabo. Luis Marques 
adiantou que "tanto o 
canal Memôria como o de 
informaçâo regional de- 

verào iniciar-se em Setembro ou Outubro". 
"O canal Memôria estâ completamente 
estudado e projectado e aguarda apenas a 
finalizaçâo das negociaçôes entre a empre- 
sa e a TV Cabo", disse o administrador. 
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BCPBank - novo nome, nova imagem 
O "novo" BCPBank nâo é mais nem 
menos que o "velho" SottoBank. Agora, 
numa dimensào maior e debaixo da 
umbrela do BCP-Banco Comercial 
Português, que tem ainda os bancos Sotto 
Mayor, Nova Rede e Atlântico, corn 
serviços na Europa, América do Norte, 
Africa e Asia. Sô em Portugal, mais de 
1.100 sucursais para cumprir a sua missâo 
junto dos sens clientes. Na Conferência de 
Imprensa dada pelos responsâveis do 
BCPBank, na sede em Toronto, registâ- 
mos um apontamento corn o Présidente e 
CEO, Dr. Alexandre Beirâo. 

JMC - A que se deve a mudança do nome 
de Sottobank para bcpbank? 
Dr. Alexandre Beirâo - A mudança tem a 
ver coin o facto de sermos detidos pelo 
grupo BCP, um grupo que em Portugal 
tem quatro marcas, nâo apenas o Sotto 
Mayor. Portanto, nos queremos reforçar a 
ligaçào ao grupo e nâo nos limitarmos a 

Carlos luis cumpriu a promessa 
Dizem que os politicos prometem mas 
nâo cumprem mas, o Deputado Carlos 
Luis, fez questâp de desmentir o "dita- 
do". Na sua visita a Toronto, no ültimo 
aniversârio da Secçâo do PS de 
Toronto, Carlos Luis teve a gentileza de 
visitar a Galeria dos Pioneiros 
Portugueses. Ficou deveras surpreendi- 
do e agradado corn o que viu tendo, na 
altura, felicitado os fundadores e 
prometido a Medalha da Assembleia da 
Repüblica para juntar à colecçâo jâ exis- 
tente. Uma forma de sublinhar a sua 

admiraçâo pelo trabalho desenvolvido 
entre nos, para preservar a memOria da 
Comunidade. 
O tempo passou. Carlos Luis nâo esque- 
ceu. Nesta época comemorativa dos 50 
anos da chegada oficial dos portugueses 
ao Canadâ, Carlos Luis, que é 
Deputado do PS pelo Circulo da 
Europa, enviou-nos a Medalha prometi- 
da. Linda, significativa. 
Jâ tem o seu espaço na Galeria dos 
Pioneiros Portugueses. 
Obrigado, Dr, Carlos Luis. 

Charles Caccia surpreendido 
corn Mario Silva 
o deputado liberal Charles Caccia 
mostrou-se surpreendido corn o recente 
anüncio feito pelo’vereador Mârio Silva 
da sua intençâo de tentar a nomeaçâo 
pelo circulo eleitoral de Davenport nas 
prôximas eleiçôes fédérais. 
"Desconhecia que havia um lugar vago", 
afirmou visivelmente surpreso Charles 
Caccia. "Sou deputado federal por 
Davenport desde 1068. Nas eleiçôes de 
2000, os eleitores depositaram em mim a 
sua confiança, expressa em mais de 65 
por cento dos votos vâlidos. Até à data, a 

minha intençâo é concorrer às prôximas 
eleiçôes. Se mudar de opiniâo, os 
eleitores de Davenport serâo os primeiros 
a saber". 
Em resposta, Mârio Silva sorriu e disse: 
-Desde quando é que eu ou outra pessoa 
nâo se pode candidatar? La porque o Sr. 
Caccia tem concorrido sozinho nos ùlti- 
mos anos nâo quer dizer que nâo tenha 
concorrentes nas prôximas eleiçôes. Eu 
vou concorrer! Surpeende-me que corn 
tantos anos na politica nâo conheça esta 
simples regra da democracia... 

uma sô marca em Portugal. Este grupo tem 
como marcas em Portugal, no retalho, o 
BCP, o Atlântico, a Nova Rede e o Sotto 
Mayor. Por isso, nâo nos queremos limitar 
a 200 sucrusais quando em Portugal temos 
1.100 e no resto do mundo temos muitas 
mais. Assim, somos um grupo corn uma 
dimensào jâ mundial e estamos em vârios 
pontos do globo. Por outro lado, isto 
reforça a nossa ligaçào corn a operaçào nos 
Estâdos Uni dos que estâ a mudar o nome 
na mesma altura e que nos vai permitir 
investimentos que nâo poderiamos fazer de 
outra forma, que limitados à nossa dimen- 
sào actual nos limitiriam o crescimento. 
JMC - Quais sâo as vantagens para a comu- 
nidade? 
Dr. Alexandre Beirâo - A grande vantagem 
para a comunidade é a de tudo isto nos per- 
mitir acrescentar serviços e produtos que, 
de outra forma, demorariam muito mais se 
alguma vez conseguissemos fazê-los. 
JMC - A mudança de nome nâo implica 
mudança de contas ou de serviços? 

paçâo principal e fundamental é servir e 
servir cada vez melhor. O nosso objective 
é enforcarmos na comunidade portuguesa 
e, como tal, conseguimos fazer bem. O 
desafio principal é a formaçâo das pessoas. 
Quem visita as nossas sucursais em qual- 
quer lado - Mississauga, Brampton, 
Hamilton ou Toronto - vê que temos prin- 
cipalmente portugueses porque os nossos 
clientes querem falar português nas 
sucurssais. Dai também o facto de o banco 
estar mais envolvido em assuntos que 
dizem respeito à educaçâo dos portugue- 
ses. Corn o apoio de boisas e de alguns pro- 
jectos, podemos melhorar essa educaçâo. 
JMC - Onde teremos novas sucurssais? 
Dr. Alexandre Beirâo - Vamos ter uma este 
ano que ficarâ localizada junto à 
University e Dundas, no edificio do con- 
sulado português. Das outras ainda nâo 
podemos falar porque fazem parte de uma 
anâlise que estâ a ser feita de locals. É claro 
que queremos estar em mais locals em 
Toronto e queremos dar ainda mais con- 

Espaço, verde e simpltndadt 
fuova imagem do BCPbank. 

DrAlexandre Beirâo - Ninguém tem que 
se preocupar porque a mudança de nome 
nâo implica qualquer mudança na relaçào 
que temos corn os nossos clientes, os nos- 
sos fornecedores ou corn toda a comu- 
nidade. Uma prova disso foi o patrocinio 
da Parada do Dia de Portugal que jâ foi do 
BCPbank. 
JMC - Sempre foi dito por si e pelos 
responsâveis do banco que hâ muitas ino- 
vaçôes a serem constantemente apresen- 
tadas? Que pianos existem para um futuro 
proximo? 
Dr. Alexandre Beirâo - A nossa p'reocu- 

veniência às pessoas, quase como em 
Portugal onde praticamente cada esquina 
tem um banco. 
JMC - Obrigado. Parabéns. 
Dr. Alexandre Beirâo - Obrigado. 

Para o cliente nâo hâ mudanças. Tudo na 
mesma. A medida que determinados 
cartôes, livres de cheques, serviços, etc., 
terminarem, serâo preparados novos e 
entregues aos clientes corn o actual nome e 
imagem do banco. 
Simples e prâtico. 

JMC/Ana Fernandes 

S439-0000 We Deliver 
Quality 

Limited time offer. Not valid with any other combination or special. Delivery cheirge applies. 
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CARfyÇIRO 
21/03 À 20/0|^ > 

É um période de irrequietude, Vai sentir vontade de fazer muitas 

coisas ao mesmo tempo. Necessidade de aeçào. Aversâo à rotina. 

Altura ideal para fazer algumas viagens ou estudar novas 

matérias. 

TOIJRO 
21/04 A 20/05 

Ira sentir-se, muito provavelmente, numa fase de maior activi- 

dade intelectual em que poderâ expressar, corn maior objectivi- 

dade, os seus pontos de vista. 

QêMEOS 
21/05 1 20/06 

Poderâ sentir que nào atingiu em pleno os resultados em relaçâo a um 

objective a que se propos. Contudo, é possivel que as circunstâneias 

nào lhe tenham dado a ajuda necessâria e que, como tal, o resultado 

nâo tenha dependido apenas do seu esforço e do seu empenho. 

CâRANQLCJO 
21/06 « 20/07 ^ 

Marte na Casa VIII é sempre um transite muito intense, que se pode 

revelar de uma forma mais subtil ou mais obvia. E possivel que haja um 

envolvimento nalgum tipo de confronte e que tenha necessidade de pro- 

céder a algumas mudanças ou reexaminar alguns pontos de vista. 

LcÂo ^ 
22/07 4 22/08 ' 

Esta é a altura ideal para juntar esforços de modo a atingir um 

objective comum, seja a nivel pessoal ou profissional. Se se 

mover numa area ligada às novas tecnologias ou à criatividade, 

esta poderâ ser uma altura especialmente favorâvel. 

ViROCH' 
23/08 A^/09 

sJ 
Transitando Mercürio pela Casa IX O interesse pelo pensamen- 

to e estudos filosôficos é muito frequente este trânsito, associado 

a uma procura de significado e respostas para a existência 

humana. 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

Poderâ notar em si uma tendência para usar de possessividade, 

talvez até manipulador ou tentar mudar o seu parceiro à sua 

imagem e semelhança. Evite tal atitude que s6 gerarâ mau ambi- 

ente e tensâo na relaçâo. 

ESçORPIâO 
23/10 A 21/11 

Tente fazer um esforço para compreender as razôes dos que 

vivem consigo, mesmo que sejam diferentes das suas. Esta tam- 

bém nâo é uma altura favorâvel no trabalho, podendo ser recu- 

sadas as suas propostas profissionais. 

SAOITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

Periodo em que se sentirâ livre para expressar a sua individuali- 

dade e mostrar-se como realmente é. Grande energia criativa, 

vitalidade e necessidade de reconhecimento, permitir-lhe-âo 

traçar os seus objectives e criar as suas prôprias prioridades. 

 tî \ / - •-  
A actividade social e intelectual tende a ser intensa durante este trân- 

sito de Mercürio pela casa V. Nutrirâ um especial interesse por teatro, 

arte e lazer. Terâ necessidade de ter uma audièneia quando fala, pelo 

que deverâ aproveitar para passar mais tempo corn os seus fühos. 

AQLâRIO 
21/01 A19/02 

20/02 A’^0/03 

Sentir-se-â bem em casa, junto da familia, pelo que deverâ 

aproveitar o seu tempo a organizar ou a projectar a reforma do 

seu lar ou até do seu local de trabalho. 

Poderâ sentir recordaçôes do passado que lhe deixam alguma 

melancolia. E possivel que tenha medo de que nâo lhe deem 

amor e compreensâo. Procure exteriorizar esses seus medos e 

verâ que consegue mais facilmente ultrapassâ-los. 
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SEMANA 

HOLLYWOOD HOMICIDE 

Género: 
Comédia/Policial 

Duraçâo: 
96 Minutos 

Harrison Ford, Josh 
Hartnett, Lena Olin, 
Bruce Greenwood, 
Isaiah Washington, 
Lolita Davidovich, 
Keith David, Percy 
Miller, Dwight 
Yoakam 

Realization 
Ron Shelton 

O detective veterano da secçào de homicidios de L.A., Joe Gavilan 
(Ford), tem a missâo de mostrar ao jovem “maçarico” K.C. Calden 
(Hartnett) o que a profissào tem para oferecer e ao mesmo tempo 
investigar o homiddio de um grupo de Rap, que parece ter sido leva- 
da a cabo por um “gang” local. 

David Bowie 
vai fazer digressâo mundial 
Depois de oito anos afastado das 
digressôes mundiais, David Bowie vai 
regressar em Outubro corn «A Reality 
Tour», que o levarà a 17 paises durante 
sete meses. A digressâo coincidirâ corn o 
lançamento de um novo album, intitula- 
do «Reality». 
A digressâo de David Bowie começa em 
Outubro de 2003 e vai estender-se por 
uma boa parte de 2004. 
Embora em 2002 tenha apresentado 
vârios concertos de apresentaçào de 
«Heathen», a ultima grande digressâo 
mundial de David Bowie foi «Outside 
Tour» de 1995. 
Por enquanto, ainda nào foram confirma- 
dos todos 03 concertos, tendo apenas sido 
avançadas as datas de Outubro e 
Novembro, que vào levar David Bowie à 
Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, 
Holanda, Itâlia, Reino Unido e Irlanda. 

Hollywood despede-se do 
Gregory Peck 
Gerça de 3.000 admiradores assistiram 
segunda-feira em Los Angeles a uma ce- 
rimônia religiosa em memôria de 
Gregory Peck, uma das grandes figuras 
da idade de ouro de Hollywood, que mor- 
reu quinta-feira passada aos 87 anos. 
A cerimônia na catedral de Los Angeles, 
transmitida em directo pelas televisôes 
locals, foi presidida pelo cardeal Roger 
Mahony. 
Um elogio fünebre foi pronunciado pelo 
velho amigo do actor, Brock Peters, nesta 

catedral inaugura- 
da o ano passade 
e que tem 3.000 
lugares sentados. 
Brock Peters par- 
tilhou corn Peck, em 1962, o cartaz do 
filme "To Kill a Mockingbird" que conta 
a histôria de um advogado que defende 
um homem negro no sul racista dos 
Estados Unidos. 
Este papel valeu a Gregory Peck o Oscar 
do melhor actor. 

COrVOS editam disco de originals 
o grupo musical Os Corvos prepara-se 
para editar o seu primeiro disco de origi- 
nals. O lançamento ira realizar-se no 
Castelo de S. Jorge, em Lisboa, no dia 16 
de Junho. 
«Corvos 3» é o nome que o quarteto de 
cordas composte por Nuno Flores (viola 
de arco), Tiago Flores (violino). Pedro 

Teixeira da Silva (violino) e Carlos Costa 
(violoncelo) escolheu para désignai' o 
primeiro trabalho de originals. 
No passade o grupo tinha editado 
«Corvos Visitam Xutos» e «Post 
Scriptum» registo de versées dos Xutos & 
Pontapés, Nirvana, Doors transpostas 
para cordas. 

(lAo Paredes Cenfesse» 
Bernarde Moreira Sexteto 
A müsica de Carlos Paredes renasce mais 
uma vez e agora numa componente jazzistica 
em «Ao Paredes Confesse», disco de estreia 
de Bernardo Moreira Sexteto. 
A componente rica de composiçào e a liber- 
dade de improvisaçào na actuaçôes de Carlos 
Paredes foram elementos fundamentais que 
contribuiram para que este sexteto 
enveredasse pelo imiverso de Paredes. 
De acordo corn Bernardo Moreira, mentor 
deste projecto, a riqueza da obra do guitar- 
rista Carlos Paredes traduz-se num desafio 
para os mùsicos de jazz. 
Formados hâ um ano, o sexteto é constituido 
por Joào Moreira (trompeté), André 

Fernandes e Nuno Ferreira (guitarras eléctric- 
as), Bernardo Moreira (contrabaixo), André 
Machado (bateria) e Quiné (percussào por- 
tuguesa). 
Em «Ao Paredes Confesso», o sexteto visita 
temas como «Dança dos Montanheses» e 
«Sede e Morte», da autoria de Carlos Paredes, 
e interpréta registos originals da autoria de 
Bernardo Moreira como «Cançâo para 
Carlos Paredes» e «Ao Paredes Confesso». 
Este disco nâo se révéla apenas como uma 
homenagem ao guitarrista Carlos Paredes, 
mas assenta também na composiçào deste 
projecto e na sua execuçâo. O disco existe por 
si sô. 
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Sandro 
liberato 
régressa 
ao Brasil 

O jornalista e müsico Sandro Liberato vai 
regressar ao Brasil no principio de Julho. 
Sandro Liberato participou nos ùltimos 
dois anos no Festival da Cançâo CIRV, 
interpretando cançôes de qualidade da 
sua autoria. 
Os amigos dedicam-lhe uma festa de des- 
pedida no Lula Lounge -1585 Dundas W,, 
dia 30 de Junho, a partir das 20h00. 
Vai ser um autêntico "Brazilian Festival" 
que contarâ corn a presença do Grupo de 
Capoeira Muirquitâ, dançarinas, exibiçâo 
de video turistico do Brasil e muitos müsi- 
cos de bossa nova, samba e MPB. 
Até à prôxima, Liberato. 

Zimbabué; 

Inflaçâo acima dos 300 por cento em 
situaçâo de caos economico 
A taxa de inflaçâo anual no Zimbabué 
continuou a subir em Maio, ultrapassando 
pela primeira vez os 300,1 por cento, ou 
seja, mais 30,9 pontos percentuais face a 
Abril, noticiou o jornal pro-governamental 

The Flerald. 
Segundo o jornal, este aumento face ao 
mesmo mês do ano passado, résulta da 
forte subida de preços da maioria dos 
bens de consumo, alimentares e outros, e 
dos serviços. 
A taxa agora atingida torna impossivel o 
objectivo de reduzir a inflaçâo para os 
100 por cento até ao final do ano, a que se 
propos o ministro das Finanças zim- 
babueano, Herbert Murerwa, ao apresen- 
tar o orçamento para 2003, no final do 
ano passado. 
A subida vertiginosa da inflaçâo reflecte 
a grave crise econômica que o pais atra- 
vessa, corn cerca de sete milhôes, dos 12 
milhôes de habitantes, em risco de mor- 

rer à fome, e corn uma taxa de desem- 
prego de 70 por cento. 
A par da crise econômica, o Zimbabué 
atravessa ainda a pior crise politica desde 
a independência, em 1980, corn manifes- 
taçôes da oposiçâo, liderada pelo prési- 
dente do Movimento para a Mudança 
Democrâtica (MDC), Morgan Tsvangirai, 
a exigir a demissâo do présidente, Robert 
Mugabe. 
No final de uma semana de protestos, 
Tsvangirai foi detido acusado de "traiçâo" 
e de instigar a desordem püblica. O lider 
da oposiçâo esta detido hâ 12 dias à 
espera que lhe seja estabelecida uma 
cauçào para aguardar o julgamento em 
liberdade. 

I Quinta 
"Ole Toiro" 
abre a 5 e 6 
de Julhe 
o empresârio Fernando Marques 
proprietârio da magnifica Quinta 
"Olé Toiro", na estrada 9, entre 
Orangeville e Arthur, inaugura a 
“fiesta" nos dias 5 e 6 de Julho, corn 
um programa fabuloso. 
Em ambos os dias haverâ touradas à 
corda, com 4 Toiros da ganadaria de 
Fernando Marques, Cantigas ao 
Desafio e marchas de Sâo Joâo. 
No Domingo, Missa Campai ao 
meio-dia. Décio Gonçalves estarâ 
présente para cantar o seu 
repertôrio e, naturalmente, a cantiga 
"Quinta do Olé Toiro". 
Informaçôes: 905 277-5581. 
Divlrtam-se à terceirense, na quinta 
"Olé Toiro", dias 5 e 6 de Julho. 

IQO 84 HORAS POR DIA 

iNfOBWBqOES: 
416.537.106B 

Estes radios estâo 
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. 

*Plus GST & 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 

Sylvania 
Portable Radio / 

CassetteAM/FM /SCMO 

‘BO.""* 

Panasonic RX-D13 
*160.""* 

Citizen JTR1822K 
Portable Radio AM/FM Sfifl 
Cassette/Recorder Player ^ " 

00* 

Panasonic RX-FS430 
stereo Radio/Cassette Recorder 

*125.""* 

General Electric 
*55. 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

AM/FM/SMO, CD-Iassette Player 

com Remote Control 
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quL asctauQ au. 
As opiniôes expressas por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes do jornal O Milénio. 

Angola; 

Professores universitârios recusam-se a levantar greva 
Os professores da Universidade 
Agostinho Neto (UAN) recusaram 
Segunda-feira o apelo do vice-reitor da 
instituiçâo, Domingos Nascimento, para 
O levantamento da greve que iniciaram 
hâ cinco dias enquanto decorrem as 
negociaçôes. 
Os docentes condicionam o levantamento 
da greve a satisfaçào total das exigências 
contidas no caderno reivindicativo apre- 
sentado hâ sete meses ao governo, uma 
das quais é a adesào à Convençào de 
Arusha. 
A Convençào de Arusha estipula que ape- 
nas os diplomas de universidades dos pai- 

ses que aderiram ao convénio podem ser 
reconhecidos pela Otganizaçâo das 
Naçôes Unidas para a Educaçâo, Ciência 
e Cultura (UNESCO). 
O Secretârio-geral do Sindicato Nacional 
dos Professores do Ensino Superior (SIN- 
PES), Carlinhos Zasala, propos um debate 
com o Ministério da Educaçâo para se dis- 
siparem as düvidas sobre a exigência da 
adesào da UAN à Convençào de Arusha. 
Entretanto, o vice-reitor da UAN, 
Domingos Nascimento, considerou que as 
propostas do SINPES estào ultrapassadas, 
pelo facto do Ministério da Educaçâo 
ter jâ respondido a 15 do l(i pontos 

constantes do caderno reivin- 
dicativo, tendo apelado aos 
docentes a retomarem as 
aulas enquanto decorrem as negociaçôes. 
"A UAN é membro da Associaçào das 
Universidades Africanas, das 
Universidades Francôfonas, e présidente 
da Universidade Lusôfona e sô vai aderir 
à Convençào de Arusha se o Ministério 
das Relaçôes Exteriores achar que o pais 
terâ beneficios corn a sua adesào àquele 
Convençào", indicou Domingos 
Nascimento. 
O governo angolano aprovou Quarta-feira 
um novo estatuto remuneratôrio para o 

pessoal docente e nào-docente 
da UAN, que era uma das 
exigências constantes do 

caderno reivindicativo do SINPES. 
A UAN, ùnica universidade püblica do 
pais, possui cinco Faculdades, nomeada- 
mente de Ciências, Economia, Direito, 
Engenharia e Ciências Sociais, bem como 
um Institute Superior de Ciências de 
Educaçâo (ISCED). 
Existem ainda em Angola quatre insti- 
tuiçôes privadas de ensino superior, 
nomeadamente as Universidades Piaget, 
Catôlica, Lusiadas e o Institute Superior 
Privado de Angola (ISPRA). 

Guiné-Bissau; 

Oposiçâo receia adiamento das eleiçôes no pals 
Partidos guineenses da oposiçâo manifes- 
taram a sua apreensâo corn um provâvel 
novo adiamento das eleiçôes legislativas 
antecipadas na Guiné-Bissau, marcadas 
para 6 de Julho, devido aos atrasos que se 
verificam no processo. 
Os partidos reagiam ao facto de o Institute 
Nacional de Estatisticas e Censo da Guiné- 
Bissau ter iniciado apenas segunda-feira a 
actualizaçâo dos mapas cartogrâficos corn 
vista a realizaçâo do recenseamento 
eleitoral. 
A actualizaçâo dos mapas deverâ terminar 
somente a 5 de Julho, um dia antes da data 
marcada pelo Présidente guineense, 
Koumba Yalâ, para a realizaçâo das 
eleiçôes legislativas antecipadas. 

Caso as eleiçôes legislativas venham a ser 
adiadas sera a segunda vez que isto acon- 
tecerâ, depois déjà terem sido prorrogadas 
de Abril para Julho. 
O secretârio permanente da Uniào para a 
Mudança (UM), Luis Nancassa, considerou 
que corn este novo dado nào é possivel tec- 
nicamente realizar as eleiçôes na data pre- 
vista, salvo se for por uma "imposiçào do 
governo", o que a acontecer constituirâ um 
indicador "muito grave para a consoli- 
daçâo da democracia na Guiné-Bissau". 
Adiantou que se as eleiçôes tiverem de ser 
realizadas nessas condiçôes, o seu partido 
"exige transparência e o respeito pelas leis 
eleitorais vigentes no pais". 
Luis Nancassa acrescentou ainda que sô 

Africa enfrentarà nova crise 
o continente poderâ ter 25 milhôes de refu- 
giados ambientais nos prôximos 20 anos. 
Coin efeito, a Africa subsariana poderâ re- 
gistai- 25 milhôes de refugiados ambientais 
até 2023, alertou o secretârio-geral da ONU 
numa mensagem alusiva ao Dia Mundial 
de Luta Contra a Desertificaçào e a Seca, 
que se assinalou esta terça-feira. 

Na mensagem. Kofi Annan sahenta que a 
desertificaçào e a seca constituem "uma 
ameaça crescente para o mundo inteiro", 
destacando que é na Africa subsaariana 
que o problema é mais grave. 

O secretârio-geral das Naçôes Unidas 
sublinha que actividades humanas como 
a "exploraçào excessiva das terras, o 
sobrepastoreio, a desflorestaçâo e os 
métodos de irrigaçào inadequados, asso- 
ciados às alteraçôes climâticas, transfor- 
mam as terras outrora férteis em ter- 
renos estéreis e improdutivos". 
"A superficie de terra arâvel por pessoa estâ 
a diminuir, ameaçando a segurança aU- 
mentar, em particular nas zonas rurais 
mais pobres e desencadeando crises 
econômicas e humanitârias", acrescenta 
Annan. 

Esctitota Susan Sonntag 
conquista Prémio da Paz 2003 
A escritora norte-americana Susan mundo de imagens falseadas e de ver- 
Sonntag ganhou o Prémio da Paz 2003 dades mutiladas", afirma-se numa nota 
da Associaçào Alemâ dos Livreiros, um terça-feira distribuida à imprensa pelos 
dos mais conceituados galardôes cultu- organizadores do prémio. 
rais atribuidos na Alemanha. O Prémio da Paz 2003, no valor de 15 
A conhecida autora, que se opôs ao mil Euros, sera entregue em Outubro, 
ataque militar anglo- americano ao por ocasiào da Feira do Livro de 
Iraque, "empenhou-se em prol da di- Frankfurt, o maior evento mundial do 
gnidade do livre pensamento, num género. 

corn o cumprimento das exigências da UM Hélder Vaz afirmou, por outro lado, 

as formaçôes politicas derrotadas poderào que a Guiné-Bissau nào pode conti- 
reconhecer a vitôria do partido vencedor. nuar num total "descontrolo e des- 
Por seu lado, o candidate da Plataforma mando", como tem estado até agora 
Unida (coligaçào) às eleiçôes legislativas, fruto de um "golpe de Estado consti- 
Hélder Vaz Lopes, lamentou o facto do tucional dado pelo Présidente 
governo ser "incapaz de organizar conve- Koumba Yalâ, que dissolveu a 
nientemente as eleiçôes", tendo apelado as Assembleia Nacional Popular 
Naçôes Unidas a dar a sua ajuda para a (Parlamento) e montou a sua prôpria 
efectivaçào do processo. mâquina no aparelho judicial". 

CASA FUNERâRIA 
RYAN & ODETTE 

Trasladaçôes para 
Portugal Continental 

Açores, Madeira e Brasil 

Compare os nossos preços 

(416) 532-5965 

1498 Dundas Street West 
(junto à Dufferin) 

em Toronto 
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lançamento em Toronto do ‘The Scent of a lie” por Panlo da Costa 
Teve lugar na passada segunda-feira, dia 9 
de Junho, o lançamento do livro “The 
Scent of a Lie” de Paulo da Costa, no Bar 
Italia, 582 da College St. O lançamento foi 
organizado pela editora, Ekstasis Editors 
que, além deste autor luso-canadiano, 
divulgou mais dois autores que estiveram 
também présentés no local. 
Paulo da Costa leu o trecho que deu o 
nome ao livro, tendo iniciado a leitura 
corn o poema, em português, "Psicografia" 
do poeta Fernando Pessoa. Ficou muito 
sensibilizado por saber que meia düzia de 
portugueses se encontravam na audiência 
e podiam entender a leitura do poema 
assim como o texto de fundo do conto do 
livro, em inglês. O livro compôe-se de 

catorze curtas histôrias, interligadas, e pas- 
sadas em duas aldeias do Norte de 
Portugal. 
Paulo da Costa aceitou o convite da 
Professora Aida Baptista, nossa colabo- 
radora, que se encontrava na audiência, 
para assistir à celebraçâo do dia de 
Portugal no dia seguinte, no Ontario 
Club, onde foi apresentado ao Senhor 
Consul Gérai de Portugal e demais enti- 
dades oficiais, a José Mario Coelho e a 
muitos outros convivas. 
Paulo da Costa nasceu em Angola, foi cri- 
ado em Portugal e reside em Calgary 
desde 1989. Mostrou-se espantado por 
saber que tantas pessoas no Ontario co- 
nhecem o seu nome e o livro, nâo sabendo 

que a publicaçào do livro, em 2002, tinha 
sido divulgada nos jornais de lingua por- 
tuguesa desta provincia, se bem que o 
lançamento em Toronto tivesse passado 
largamente despercebido. 
Paulo da Costa, além do livro “The Scent 
of a Lie”, é também o editor da revista 
literâria “Filling Station”, que é publicada 
très vezes por ano e cujo website é: 
www.fillingstation.ca. 
Paulo da Costa foi galardoado corn o 
prémio literârio "Mitchel Book Prize" da 
cidade de Calgary e da Commonwealth, 
regiào das Caraibas e do Canada. 
Para saber mais sobre este escritor, con- 
sulte o seu website; 
www.paulodacosta.com 

Desvios de ftmdos: 

Prodi e très comissàrios implicados no caso Eurostat 
Romano Prodi, o présidente da 
Comissâo Europeia, e très comis- 
sârios europeus estariam implica- 
dos no dossier sobre os pre- 
sumiveis desvios de fundos efectu- 
ados no seio do Eurostat, revelou o 
diârio "Financial Times". 

"Prodi e pelo menos très outros comis- 
sârios europeus sabiam mais do que 
querem dizer sobre o escândalo à volta do 
Eurostat, o organisme de estatisticas da 
Comissâo Europeia", afirma o "Financial 
Times". 
Segundo o diârio britânico, os très comis- 

sârios em questào, os comissàrios para as 
Reformas Administrativas, Neil Kinnock, 
dos Assuntos Econômicos, Pedro Solbes, e 
do Orçamento, Michaele Schreyer, vào ser 
hoje interrogados pelo comité de contrôle 
do orçamento do Paiiamento europeu. 
Prodi fora advertido hâ muito tempo para 
a existência de "graves problemas no seio 
do Eurostat", segundo o FT, que afirma 
que num correio electrônico datado de 
Setembro de 2002, o présidente da 
Comissâo falara de "düvidas da Comissâo 
desde Junho de 1999". 
De acordo corn o FT, o gabinete europeu 
de luta anti-fraude (OLAF) terâ descober- 

to "um vasto negôcio de pilhagem de fun- 
dos da UE, no seio do Eurostat". 
O director-geral do Eurostat, Yves 
Franchet, e um outro director do organis- 
mo, Daniel Byk, sâo suspeitos de ter 
implantado "inteiramente ou em parte" 
um sistema permitindo "sorver dinheiro 
püblico para uma conta bancâria sécréta 
no Luxemburgo", précisa o FT. 
O diârio indica que Franchet terâ manti- 
do Prodi a par da evoluçâo deste dossier, 
assim como os outros très comissàrios, 
Neil Kinnock, Pedro Solbes e Michaele 
Schreyer. 
O Ministério Püblico francés abriu a 4 de 

Abril um inquérito judicial contra 
desconhecidos por "encobrimento e 
cumplicidade em abuso de confiança" 
nos eventuais desvios de fundos em detri- 
mento do Eurostat. 
Este procedimento fora desencadeado 
apôs a recepçâo, a 18 de Março, de um 
relatôrio do OLAF relativo a desvios de 
fundos do Eurostat, que poderào atingir 
900.000 euros, segundo o FT. 
A 21 de Maio, a Comissâo europeia tinha 
anunciado a transferêneia para outros 
serviços dos dois responsâveis do 
Eurostat em causa, Yves Franchet e 
Daniel Byk. 

A Igreja da Cidade 
1653 Dundas St, West - Toronto 
CONCERTO E DRAMA 

Domingo dia 22 de lunho às 5:00 da tarde 

Casamentos: 

Prendas para damas 

Bombonieries 

Toda a gama de convites 

Centres de mesa 
Aluguer de “Money Boxes” 

Pecoracôes: 

Môveis décoratives 

Candeeiros 

Quadros e espelhos 
Porcelanas 

Cristais etc, etc... 

1504 Dundas St;reet; West; 
4n6-53B-S766 

www.alphagifbs.ca 
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SAIJDE EM SUA CASA 
0 AMBIENTE E OS ANOS SOBRE A PEU 
Todos os ôrgâos crescem e degeneram corn 
O tempo, mas é na pele onde os anos deixam 
a sua marca mais visivel. Nâo sô a idade faz 
envelhecer, mas também o sol, a secura, o 
frio, o vento, e a poluiçâo da atmosfera, 
exercem uma acçào implacâvel que pode 
afectar as cores, os contornos, e as rugas que 
se vâo formar no rosto. Corn os anos a pele 
perde a elasticidade e fica cada vez mais seca 
e fina engelhando corn formaçào de rugas; o 
cabelo cai rareando na cabeça mas apare- 
cendo dentro das oreUias; e a gordura por 
barxo da pele, que dâ a forma arredondada 
ao rosto, desaparece da cara e deposita-se 
por bcirxo dos olhos e quebco pondo os ossos 
da face e nariz mais salientes, e os olhos 
cada vez mais fundos: E a imagem do rosto, 
a estampa da nossa identidade, que vai 
ficando cada vez mais velha. 

A idade em que a velhice começa a 
aparecer no rosto tem uma variaçào indi- 
vidual dependente dos genes herdados dos 
pais; mas, mesmo nas melhores condiçôes 
genéticas, a qualidade de vida tem uma 
importância fundamental. O fumo do taba- 
co, a poluiçâo do ambiente, a falta de 
repouso, e as alimentaçôes déficientes, 
podem causar um envelhecimento précoce. 
O fumo, para além da sua acçào nefasta 
nos pulmôes e coraçâo, e nos vasos sangui- 
neos, é também uma causa frequente de 
enrugamento da pele podendo causar 
comichôes. A secura ou friagem dalgumas 
estaçôes do ano tem uma grande influência 
no estado e desconforto da pele. O inverno 
canadiano, seco e frio, e os aquecimentos 
das casas, sobretudo quando nâo existe 
humidificaçâo artificial do ambiente, vâo 
aumentar a secura da pele, que pode ser 
também agravada pelos banhos quentes 
frequentes. Os problemas da pele seca, 
rugas, e as comichôes, sào muito mais 
abondantes e irritantes corn a idade. 

O sol, essencial à vida em muitos 

aspectos, é no ambiente o factor méiis 
importante responsâvel pelo envelhecimen- 
to précoce da pele, podendo causar nào sô 
manchas e caroços inofensivos, mas tam- 
bém tumores sérios; por vezes fatais. Os 
raios da luz solar começam a afectar a pele 
desde o primeiro dia de contacte corn o 
corpo e o seu efeito é cumulative ao longo 
dos anos; por isso as crianças e jovens, por 
terem muitos anos de sol no seu future, 
devem ser mais protegidos dos raios ultra- 
violetas solares. Uma criança que va brincar 
fora de casa ou vâ à praia deve permanecer 
o mâximo de tempo possivel à sombra, ou 
estar coberta corn camisa e chapéu; quando 
estiver exposta ao sol, deve ter a pele prote- 
gida corn uma loçào ou creme bloqueador 
dos raios ultra-violetas solares corn um fac- 
tor de protecçâo solar (EPS) superior a 30. 
Para o adulte de pele clara o EPS deve ser 
superior a 25, mas para uma pele morena 
um EPS superior a 15 é suficiente. A esco- 
Iha da hora para ir à praia é muito impor- 
tante, devendo evitar as horas em que o 
indice de raios ultravioletas é maior e mais 
perigoso, entre as 10 horas da manhà e as 4 
horas da tarde. 

Se nào houver cuidado o sol pode dar 
queimaduras, as mais graves causadas por 
descuido ou adormecimento quando a 
corpo esta exposto ao sol intenso do meio 
dia, ou sob o efeito de lâmpadas para 
bronzear. Embora sejam dolorosas, as 
queimaduras geralmente nào deixam 
sequelas; mais perigoso é o efeito repetitivo 
do sol ao longo dos anos, por originar 
mudanças degenerativas crônicas na pele. 
Muitos desses efeitos sào benignos e tem 
uma importância meramente cosmética, 
como as sardas, as rugas, e a pele seca. 
Outras vezes podem-se formar lesôes 
benignas que corn o tempo se podem trans- 
formar em cancro, aparecendo na forma de 
manchas avermelhadas ou acastanhadas. 

corn aspecto seco e escamoso, 
geralmente nas zonas do 
corpo mais expostas ao sol. A 
pele da cara, redor dos olhos, 
nariz, lâbio inferior, e do 
queixo sào os locais onde os 
raios solares sào mais intensos 
por incidirem no corpo num ângulo mais 
perpendicular. As lesôes cutâneas nestes 
locais nâo devem ser ignoradas; devem 
sempre ser observadas e se necessârio 
tratadas para evitar uma possivel transfor- 
maçào em cancro da pele. 

Os cancros da pele aparecem na maio- 
ria das vezes nas areas da face onde os 
efeitos do sol sào mais intensos. O tumor de 
célula basal aparece geralmente na forma de 
um caroço arredondado ou esférico corn a 
cor e aspecto de pérola luzidia, que pode às 
vezes ter uma cova no centro. Este tumor 
nâo tem tendência para se espalhar a outras 
partes do corpo como acontece corn outros 
cancros, e sô raramente pode causar a 
morte; mas muitas vezes, se nào for removi- 
do, pode causar destruiçâo da cara em 
grandes extensôes. O tumor de célula 
escamosa é moderadamente agressivo e às 
vezes pode espalhar-se a locais distantes; 
mas na maioria das vezes é curâvel, sobretu- 
do se for detectado e tratado cedo. 

O cancro da pele mais agressivo é o 
melanoma maligno, um tumor que aparece 
por vezes em pessoas ainda jovens e tem aJta 
tendência para se espalhar cedo a sitios dis- 
tantes. Pode aparece por degeneraçâo dos 
sinais negros ou azuis escuros que aparecem 
pelo corpo, muitas vezes nas zonas da pele 
mais expostas ao sol, embora seja também 
comum no peito, costas, solas dos pés, màos, 
e ôrgàos genitais. Qualquer lesào escura ou 
sinal que apareça repentinamente na pele 
ou que se modifique ou apareça corn um 
aspecto irregular ou engrossado deve ser 
examinado imediatamente por um médico. 

A sua remoçâo, o mais cedo 
possivel, é a ùnica possibili- 
dade de sabermos ao certo o 
diagnôstico e pode ser, se for 
um melanoma, uma salvaçâo. 
Se muitas vezes é dificil salvar 
um doente corn este cancro, é 

sempre possivel tentar prévenir a doença 
nào descurando a protecçâo à luz solar, ou 
tentar descobri-la cedo, quando a doença 
esta localizada sô à pele, fazendo uma 
inspecçâo periôdica dos sinais. 

A pele é a parte do corpo que corn mais *■ 
facilidade pode ser inspeccionada, e para 
essa inspecçâo sào suficientes um espelho 
grande e um espelho de mào. Em nudez, 
observa-se o corpo pela frente e pelos lados, 
e corn a combinaçâo dos dois espelhos as 
partes de trâs. As pessoas corn muitos sinais 
negros devem fazer um mapa do seu corpo 
corn o registo de todos os sinais: Se obser- 
varem lesôes novas devem regista-las; se 
notarem modificaçôes devem consultar o 
médico. Mais de 1% da populaçâo de raça 
branca nasce corn sinais (nevos) congénitos, 
e mais de ICyXi adquirirà corn o tempo sinais 
na sua pele. Sô cerca de 1% dos sinais con- 
génitos, e um numéro extremamente 
pequeno dos sinais que aparecem depois do 
nascimento, poderâo um dia transformar-se 
em melanoma maligno. 

O tempo pode ser implacâvel para o 
corpo, mas nem todas as suas consequências 
nefastas sào inevitâveis. Embora nào pos- 
samos evitar a morte e a velhice, muitas 
vezes podemos retardar o seu aparecimento 
prematuro. Os efeitos do ambiente têm uma 
grande importância na qualidade de vida, 
longevidade, e felicidade. Por isso a pre- 
vençào evitando o tabaco, o excesso de 
alcool, as drogas, e o sol intenso, juntamente 
com uma boa alimentaçào, continuam a ser 
para a saùde, da pele e de todo o corpo, a 
melhor soluçào. 

A Canadian Cancer Society (Sociedade Canadiana do Cancro) 
esta cà para aindar. 

Canadian Société 
Cancer canadienne 
Society 

Se voce, ou alguém que lhe é querido, rece- 
beu um diagnôstico de cancro, provavel- 
mente sente-se assaltado por muitas düvi- 
das, receios e questôes. 
Estamos câ para ajudar: oferecemos infor- 
maçào e apoio a todas as pessoas que têm 
de viver coin o cancro, a quem lhes presta 
cuidados, às suas familias e amigos e a 
todos de alguma forma, directa ou indirec- 
tamente, tocados por esta doença. 
A Canadian Cancer Society (Sociedade 
Canadiana do Cancro) é uma organizaçào 
nacional de comunidades, baseada no tra- 
balho de voluntârios, cuja missào é a total 
eliminaçào do cancro e a melhoria da qua- 
lidade de vida dos pacientes que têm de 
viver corn a doença. 
O que podemos fazer por si? 
Graças ao trabalho dos nossos voluntârios 
e pessoal, e à generosidade dos doadores, a 
Canadian Cancer Society (Sociedade 
Canadiana do Cancro) lidera, no Canada, 
a luta contra o cancro e nào apenas finan- 

ciando a investigaçào clinica na busca de 
uma cura. Vejamos quais os serviços 
disponiveis na sua comunidade e o que 
podemos fazer por si. 

Informaçâo credfvel: 
Disponibilizamos informaçâo numa lin- 
guagem clara e acessivel. Podemos ajudâ- 
lo a compreender melhor a doença, corn 
informaçâo actualizada sobre todos os 
tipos de cancro e respectivos tratamentos. 

Apoio emocional: 
Se sente que gostaria de falar corn alguém 
que tenha passade pela mesma experiên- 
cia, contacte a Canadian Cancer Society 
(Sociedade Canadiana do Cancro). Temos 
programas de apoio telefônico e pessoal. 
Podemos ajudâ-lo a encontrar o apoio 
mais adequado para si. 

Transporte para os tratamentos: 
Se nécessita de ajuda para se deslocar às 

sessôes de tratamento, podemos ajudâ-lo a 
encontrar uma soluçào. Por exemplo, um 
dos nossos motoristas voluntârios pode ir 
buscâ-lo a casa e levâ-lo ao tratamento, no 
seu hospital ou centro de tratamento 
regional, oferecendo-lhe um apoio amigo 
no caminho. 

.^x)io nas clinicas e centros comunitàrios 
de saùde: 
Os voluntârios da Canadian Cancer 
Society (Sociedade Canadiana do Cancro) 
estào présentes nos centros regionais de 
tratamento do cancro e em alguns hospi- 
tais, para o ajudar quando recebe trata- 

mento. Podem ajudâ-lo, fazer-lhe compa- 
nhia e dar-lhe um pouco de apoio durante 
o tratamento. 
Por favor contacte-nos. Podemos ajudâ-lo a 
enfrentar o cancro. 
Para mais informaçôes sobre cancro, para 
contactar os nossos serviços de apoio, ou 
para receber um folheto gratuito, por 
favor, contacte: 
Canadian Cancer Society (Sociedade 
Canadiana do Cancro), pelo telefone gra- 
tuito (toll-free) 1-888-939-3333 ou visite o 
nosso site na internet em www.cancer.ca 

Vamos fazer do cancro histôria. 
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À beira-Main - Hova obra-prima de Manuel Carvalhe e 
Marear de Isabel Santos 

■■■ 

Se a Cultura é a aima de um povo, a Alma 
da Comunidade Portuguesa esteve mais 
viva na noite de 28 de Maio, na « Maison 
de la Culture » de Montreal. 
Incluido no programa das celebraçôes do 
quinquasésimo aniversàrio da emigraçào 
portuguesa para o Canada, o lançamento 
da ültima obra do autor Manuel Carvalho 
foi um acontecimento cultural de destaque 
por vârios motives. 
Em primeiro lugar, A beira-Main, é um 
encadear de histôrias, situaçôes, imagens 
sociais, que retratam fielmente, o panora- 
ma de uma comunidade que nasceu, 
cresceu, se enraizou, se transformou e 
começou a transpor as suas fronteiras, 
para se inserir progressivamente na 
sociedade de acolhimento, da quai faz 
cada vez mais parte intégrante, dando 
sinais de nela querer participar em termes 
econômicos, sociais, culturais e politicos. 
Embora as personagens sejam criaçâo da 
imaginaçào do escritor, transmitem-nos 
dor, alegria e todo o tipo de emoçôes por 
que os compatriotas passaram. Elas espel- 
ham a adaptaçào, evoluçâo, enquadramen- 
to ( ou resignaçâo ? ) no seio da sociedade 
quebequense, cada vez mais patente ao fio 
que avançâmes na leitura desta obra de 
interesse cativante. 
O prôprio autor confessou a mudança das 
suas personagens, no decorrer da sua 
intervençâo : 
« ....as minhas personagens estào cada vez 
mais exigentes. Jâ nào têm nada daqueles 
camponeses simples, timides, sem muitas 
ambiçôes dos tempos iniciais da chegada». 
Justamente porque se trata de um trabalho 
que transmite corn refinada sensibilidade 
e poder de observaçâo a vida quotidiana e 
o desenvolvimento da comunidade através 
de imagens que nos parecem mais reais do 
que imaginârias, A beira-Main, nâo podia 
ser lançado em melhor ocasiâo, visto que 
estâmes em pleno momento de home- 
nagem àqueles que, sabe Deus corn que 
sacrificios, lançaram as raizes da 
sociedade luso-canadiana . 

Por seu lado, o autor prevê que estas cele- 
braçôes sejam como que o inicio de uma 
nova etapa, que permitirâ abrir mais por- 
tas e fronteiras aos luso-canadianos e 
segundo esta nova realidade, ele despede- 
se das suas personagens : 
«Foi assim que quando chegou este ano em 
que se festejam os 50 anos da chegada ofi- 
cial da nossa Comunidade ao Canada, 
pensei câ comigo que talvez fosse o 
momento ideal da despedida ...». 
Manuel Carvalho regozija-se pelo facto 
deste lançamento se fazer fora dos tradi- 
cionais locals comunitârios, de forma a 
cortar ainda mais o cordào umbilical com 
as suas personagens : « ... É que nào faz 
sentido que se festejem os 50 anos de 
existência e continuemos fechados nos 
nossos guetos. 
Sô no dia em que sintamos como nossos 
este espaço, esta cidade, este pais, é que os 
festejos atingem o seu objectivo funda- 
mental». 
Saliente-se que Manuel Carvalho é autor 
de livros tais como a Saga, Parc du 
Portugal, Um Poeta no Paraiso, além de 
ser o mentor de uma pagina cultural na 
Internete, colectânea de autores luso-cana- 
dianos, Satùrnia, em homenagem ao 
nome do barco que trouxe os pioneiros 
para o Canada. Manuel Carvalho tem 
publicado frequentemente artigos tanto 
nos jornais locals como em Portugal. 
A «Maison de la Culture», no 365 Mont- 
Royal este, foi o local escolhido para o 
evento, sinal de integraçâo, de que as por- 
tas das instituiçôes do Quebeque estào 
abertas a outras culturas. 
A locuçào esteve a cargo de Tavares Belo, 
que corn eloquêneia encontra sempre as 
expressôes adequadas para este tipo de 
ocasiôes. Helena Fotopolous, présidente 
da area administrativa local, salientou o 
facto do Boni. St-Laurent, o Main, ter 
sido declarado como uma rua histôrica, 
pelo governo canadiano, devido ao seu 
percurso migratôrio e felicitou Manuel 
Carvalho e Isabel Santos, concluindo que 

Montreal é uma cidade ùnica, devido à 
soma de todas as especificidades culturais, 
permitindo-se mesmo uma curta alusào a 
Eça de Queirôs. 
Isabel Santos, autora, encenadora, artista, 
uma profissional das artes dramâticas, fez- 
nos a introduçào ao estilo literârio de 
Manuel Carvalho lendo, ou melhor, repre- 
sentando dois textos referentes aos seus 
trabalhos. 
A sala tornou-se pequena, uma vez que 
na mesma noite, apôs o lançamento do 
livro, séria igualmemnte representada pelo 
grupo de Teatro Lusôfono do Quebeque, a 
peça de teatro « Marear », Justamente da 
autoria de Isabel Santos. 
Esta encenaçào fala de emigraçào, fazen- 
do-nos reflectir um pouco sobre certas fa- 
cetas da lusofonia, proporcionando igual- 
mente momentos altos de boa disposiçào, 
implicando a plateia na prôpria peça e con- 
tagiando-a de tal maneira, que alguns nào 
se controlavam e a qualquer gesto ou 
palavra desatavam em fortes e estridentes 
gargalhadas. 
O enredo da histôria passa-se em volta de 
uma suposta peça de teatro, que nâo pode- 
ria ser apresentada devido à ausência de 

dois dos actores, mas que afinal se reali- 
zou, e bem, de maneira que até nem faltou 
o vinho e os pastelinhos de bacalhau, ofer- 
ta do restaurante Estrela do Oceano (passe 
a publicidade ). Esta peça é o resultado da 
capacidade de improvisaçâo dos actores 
implicados e da orientaçào da responsâvel 
e autora da peça. 
De salientar a presença neste grupo de ele- 
mentos representativos da lusofonia, 
Portugal ( continente e Açores ) , Brasil, 
Angola e Guiné-Bissau. 
Um trabalho de amadores, disseram eles, 
mas que na realidade desempenharam um 
papel altamente intéressante, corn brio, 
talento e dedicaçâo, fazendo lembrar ver- 
dadeiros profissionais. 
No final foi oferecido um Porto de Honra, 
enquanto Manuel Carvalho autografava 
exemplares do seu ultimo trabalho. 
É um livro universal, corn passagens do 
dia a dia tào reais que nos podemos facil- 
mente identificar a uma ou outra das per- 
sonagens em certas peripécias da vida. 
É uma obra-prima, para conservar na 
nossa biblioteca e para oferecer aos nossos 
filhos ou amigos. 

Fernando André 

Ponta Delgada; 

Assistentes sociais estào na iinha da trente ao atendimento 
ao sofrimento iiumano 

^ÎRO REGIONAL de ASSISTPMY 

O secretârio regional dos Assuntos Sociais 
afirmou em Ponta Delgada, que os assis- 
tentes sociais têm estado na linha da frente 
sempre que se trata de atender ao sofri- 
mento humano. 
Falando na sessào de encerramento do II 
Congresso Regional de Assistentes 
Sociais, à quai presidiu, Francisco Coelho 
reconheceu, no entanto, que sobre os assis- 
tentes sociais é exercida uma pressâo con- 
stante vinda dos mais diverses sectores, 
nomeadamente, da politica, da educaçâo, 
da habitaçào e da comunicaçào social, 
como se deles dependessem soluçôes mâ- 
gicas para todos os problemas. 
O governante açoriano considerou, por 
outre lado, que se deve esperar do assis- 
tente social do século XXI menos subsi- 
dies e mais capacidade para fazer 
desabrochar as potencialidades, as expec- 

tativas e os sonhos das pessoas que nào 
podem desistir de si mesmas nem confor- 
mar-se definitivamente corn a sua 
condiçào. 
Enalteceu, por outre lado, o facto dos 
licenciados em Serviço Social desen- 
volverem actualmente a sua actividade 
profissional numa grande diversidade de 
instituiçôes ligadas, designadamente, à 
Saüde, Justiça, Educaçâo, Emprego, 
Formaçâo Profissional, Habitaçào, 
Autarquias Locais, IPSS’s e Misericôrdias. 
No encontre, que classificou como espaço 
de formaçâo, de debate e de reflexào sobre 
a pràtica do serviço social, contribuindo 
assim para a definiçào de novas linhas ori- 
entadoras do exercicio profissional, 
Francisco Coelho salientou que o Institute 
de Aeçâo Social (lAS) definiu como prior- 
idade a Formaçâo Profissional, dado que 

nos seus quadros de pessoal figuram 83 
técnicos superiores, dos quais 57 sâo assis- 
tentes sociais. Nesse sentido, acrescentou 
que aquele institute tem permitido a par- 
ticipaçâo dos seus técnicos em acçôes de 
formaçâo dentro e fora da Regiâo 
Autônoma e revelou que sô em 2002 e 

2003 o lAS organizou, em parceria corn 
outras entidades, um total de 13 acçôes de 
formaçâo, abrangendo diversas areas de 
intervençâo no âmbito da protecçâo de cri- 
anças e Jovens, do Rendimento Minime, 
do Desenvolvimento Local e da formaçâo 
especifica dos técnicos. 
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Precîsa-se 
; Carpintelros de acabamentos corn experiènda. 
; Contactar Jorge. Tel,:41b-81()-3572. 

I Ajudante de co2inha para churrasqueira e conductor 
“ para entregas ao domicilio, em Mississauga. Tem de 

falar português. Telef; 905 272-4459. 

Trabalhadores de métal em telhados. T.: 416-763-2664 

, Empregado de raesa, fluente em português e inglês, 
i? para restaurante em Mississauga. Tel.:90,5-819-1727. 

? Bricklayer corn experiênçia. Contactar José Pereira. 
. Tel.:416-540-9218. 

^ Cabeleireira corn experiência. 
i Tel.:4l6-588-9705. 
I : 

Proce.sso é denominado como parto virgem 

l'-Meiicisia para a àiea de Mississauga. Coniailar 
Noémia. Tel,;90.5-270-65.50. 

Carpinteiros de acabamentos. Contactai* Fernando. 
Tel.:4164173-2114. 

Pessoal para coinpanliia de lelecoiuiinicacoes, paia 
telemarketing, Fluente em português e inglês. 
Tel.;4I6-<t98-1700. Ext. 238. 

Carpinteiros de acabamentos com experiência. 
Tel.:4l6-9l9-7538. 

Assistente Administrativa, fluente in inglês e por- 
tuguês, excelente em comunicaçâo e organizaçâo e 
com conhecimento de contabilidade. 
Enviar résumé. Fax #416-531-7736. 

"Pai" da ovelha Dolly tem licença para 
criar embrlôes sem fertillzaçâo 
A équipa que criou a ovelha Dolly, o 
primeiro mamifero clonado a partir de 
um animal adulto, ganhou a primeü a 
licença atribuida no Reino Unido para 
a criaçào de embriôes humanos a par- 
tir de ovôcitos nào fertilizados - um 
processo denominado partenogénese 
ou parto virgem, corn o quai alguns 
cientistas esperam contornar os proble- 
mas éticos que se colocam à investi- 
gaçào acerca das células estaminais 
embrionàrias. 
A partenogénese ocorre naturalmente 
em alguns répteis e insectos: permite 
que fêmeas se reproduzam sozinhas, 
sem serem fertilizadas por machos. 
Plantas, fungos e corais, por exemplo, 
reproduzem-se desta forma, que é uma 
espécie de clonagem natural, em que as 
fêmeas produzem um novo ser que é 
uma copia genética de si prôprias. 
Nos humanos, e nos mamiferos em 
gérai, no entanto, a partenogénese nâo 
dâ origem a embriôes viâveis, capazes 
de se transformarem num novo ser. 
Para o normal desenvolvimento do 
embriào, é necessârio que sejam activa- 
dos em fases distintas genes herdados 
do pai e genes de herança materna, que 
têm uma série de marcadores quimicos 
que modulam a sua actividade. A for- 
maçào da placenta, por exemplo, é con- 
trolada por genes paternos. 
Alguns cientistas, regra gérai ligados a 

empresas de biotecnologia, criaram jâ 
em laboratôrio embriôes humanos 
através de partenogénese. A Advanced 
Cell Technology, dos EUA, foi a 
primeira a anunciâ-lo, em 2001, mas jâ 
este ano outras empresas divulgaram 
experiências do mesmo género. 
Sâo utilizados choques eléctricos ou 
produtos quimicos para convencer um 
ovôcito a começar a dividir-se. Durante 
uns dias, funciona, e começa-se a for- 
mar um embriâo, mas este morre pas- 
sade pouco. Mas, se os embriôes dei- 
xam de se desenvolver, costumam 
chegar à fase de blastocisto. Nesta 
altura, o embriâo é apenas uma minüs- 
cula bola, que cabe na cabeça de um 
alfinete. Mas no interior estào as 
cobiçadas células estaminais embri- 
onârias, corn as quais os cientistas 
esperam desenvolver tratamentos para 
doenças hoje incurâveis, como a 
doença de Alzheimer, a diabetes ou 
danos no coraçào. 
Os investigadores do Institute Roslin, 
perto de Edimburgo, pediram auto- 
rizaçâo à Autoridade para a Fertilidade 
e Embriologia Humanas, a entidade 
que contrôla este tipo de experiências 
no Reino Unido, para testar se as téeni- 
cas que desenvolveram para amadure- 
cer ôvulos humanos. 
No processo reprodutivo normal, um 
ôvulo deve perder metade dos seus 46 

cromossomas, que estâo arranjados em 
23 pares - um par herdado da màe, e 
outro do pai. Sô depois disto se diz que 
amadureceu e pode vir a ser fertiÜzado 
por um espermatozôide - a célula ger- 
minal masculina, que tem de passar 
pelo mesmo processo de perda de 
metade do seu patrimônio genético. 
Este amadurecimento é necessârio 
para que as duas células possam unir-se 
e, juntas, criar um embriào. Mas por 
vezes isto nâo acontece, como nas mu- 
Iheres que sofrem da sindrome dos 
ovârios poliquisticos ou que têm pro- 
blemas de infertilidade. A équipa lider- 
ada por lan Wilmut, o "pai" da DoUy, 
espera nâo sô tentar resolver a crônica 
falta de células humanas para investi- 
gaçào como vir a desenvolver trata- 
mentos para essas muUieres. 
A autorizaçào é valida durante um ano. 
"O objective é estudar o desenvolvi- 
mento das células estaminais por si sô. 
Os embriôes humanos obtidos através 
da partenogénese nâo têm o potential 
de se transformarem numa criança", 
afirmou Claire Rich, porta-voz da 
Autoridade para a Fertilidade e 
Embriologia Humanas. citada por 
vârios ôrgâos de comunicaçâo britâni- 
cos. Portanto, destruir estes embriôes 
para obter células estaminais embri- 
onârias nào é destruir uma potencial 
vida humana, condui se. 

Precisa-se 
Filmes portugueses feitos em casa, entre 1950 e 
1970, para um documentàrio sobre os 50 anos 
dos portugueses a realizar pela OMNI. 
Imagens da vida familiar, social e religiosa, polit- 
ica ou de trabalho. 

Contactem Gary Elmer: 519 432-5512, 
ou Felipe Gomes: 519 435-0616 
E-mail: f9_inten1atioRai@svmpatico.ca 

ACUPUNTURA 
MEDICINA OCIDENTAL 

• Dores de cabeça • Lumbago 
• Ciâtica • Tendinite • Neuralgia 

Consulte o Dr. Cristôvào Branco 
Ph.D,MSc,C.D,Ac. 

CONSULTAS POR APONTAMENTO; 

1199 DUNDAS ST.,W., SUITE #4 EM TORONTO 

riletes de Linguado 
c/rrutos do Mar 

InCREDIEniES: 
200G FILETES DE LINGUADO 

^ 30G MEXILHàO 

30G BERlilGÀO 

30G GAMBAS DESCASCADAS 

50G ARROZ AGULHA 

7 DE MOULD “BéCHAMEL” 

* 1 DL NAJAS 

1 RAMLNIIO DE FUNCHO 

7 COLHER DE SOFA DE “KETCHUP” 

SAL E PIMENTA Q.B. 

(OnPECÇflO: 
Escaljjam-sc os filetes a vapor com os mariscos.Faz-sc o 
mollio “Béchamel” o junta-se o “ketchuj)” coin as natas, 
inexendo se^iipre até criar um creme aveludado, para 
quando cobrir os filetes ficarem brilhantes. 
O arroz é cozido corn um pouco de manteiga e sal a 
gosto.Depois de cozido unta-se uma forma redonda 
corn manteiga e coloca-se o arroz. 
Coloca-se em prato quente, corn o molho por cima dos 
filetes e enfeita-se corn o raminho de funcho. 

Sobremesa: 

ZêS d'Elvas (doce alentejano) 

InCREDItriTES: 
2 Ovos 
500 GR AÇÛCAR 

500 GR AMÊNDOA MOIDA S/PELE 

FARINHA Q.B. 

(OriEECÇâO: 
Bâter os ovos corn o açücar até obter um creme; juntar a 
amêndoa e a ikrinha (que baste) até obter uma massa corn a 
consistência necessâria para fazer urn rolo. 
Cortar corn uma faca pequenas rodelas, espalmar um 
pouco as rodelas pintar com gema de ovo e levar a cozer â 
temperatura de +- 220" (fomo médio) 

Bom 
Apetitel 

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

3090 Woodehester Dr., Unit 4B, Mississauga, Ont 

T01:905-820-6551 • FIK90!HI20-5130 
Email: patricioautocoIlision@on.aibn.com 
 ^ 
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Tropas britânicas 
podem permanecer 
no iranue quatro anos 
As tropas britânicas podem per- 
manecer no Iraque quatro anos 
se os apoiantes do antigo 
ditador Saddam Hussein 
continuarem a lutar contra a 
coligaçâo, indicou terça-feira o 
diàrio britânico The Times. 

A Grâ-Bretanha destacou para o Iraque 
17.000 soldados que ai devem per- 
manecer um ou dois anos, mas podem 
alargar a sua esta- 
da por mais dois 
caso continuem os 
ataques contra as 
forças aliadas, 
indica o Times, 
citando fontes 
prôximas do mi- 
nistério da Defesa. 
Segunda-feira, no 

mesrao diàrio, o general Patrick 
Cordingley, que participou na guerra 
do Golfo em 1991, alertou para o perigo 
que poderâ significar uma presença pro- 
longada das tropas da coligaçâo em solo 
iraquiano. 
"Mas, as tropas norte-americanas e 
britânicas nâo podem abandonar o 
Iraque antes do pais estar compieta- 
mente seguro e entregue nas mâos de 
iraquianos", sublinhou. 

Ex-comandante de Guardia 
Civil de Albacete mata dels 
colegas a tire 
Um tenente-coronel da Guarda 
Civil espanhola, abriu terça-feira 
fogo na esquadra de Albacete 
(Centro), de cujo comando foi afas- 
tado recentemente, matando dois 
colegas e ferindo outro, apôs o que 
tentou suicidar-se, informaram 
fontes oficiais. 

Antonio Penafiel, afastado em Fevereiro e 
proibido de usar arma, entrou terça-feira 
de manhâ no aquartelamento disparando 
vârios tiros que atingiram mortalmente o 
comandante, de 40 anos, e o médico da 
corporaçâo, de 70, e feriram corn gravi- 
dade o chefe da esquadra, de 51 anos. 
Penafiel disparou depois sobre si prôprio. 

encontrando-se igualmente em estado 
grave. 
Fontes da Guardia Civil citadas pela agên- 
cia espanhola EFE indicaram que o 
tenente-coronel entrou desarmado no 
aquartelamento e dirigiu-se a um gabinete 
onde se apoderou de um pistola, disparan- 
do de imediato sobre os colegas présentes 
e sobre si mesmo. 
Antonio Penafiel foi afastado das suas 
funçôes em Fevereiro depois de o 
Ministério do Interior ter considerado que 
o entâo comandante nào era idôneo. 
Penafiel, por seu lado, atribuiu a sua desti- 
tuiçâo a uma "conspiraçâo" contra si por 
ter "descoberto irregularidades e privilé- 
gies entre os oficiais". 

CAWTHRA ROAD, EM MISSISSAUGA 
(No mesmo Centro Comercial cia Nova Bakery, 

na esquina da Bumhamthorpe) 

ENCÏMUENDAS PELO TELEFONE! 

905 272-4459 

Os clientes de Kluk Kluck's 

votaram e deram a sua primazia 

aos nossos fiungos. Os £rangos 

mais baratos de Mississauga. 

Elntregas ao domicdio em breve. 

Para além dos saborosos 

Frangos no Espeto e na Brasa, 

tem também 

diariamente outros sabores de 

Portugal: Mao de Vaca, 

Feijoada, Dobrada, Bacalhau de 

mil maneiras, Polvo Guizado, 

Lulas, Sopas, Saladas, Sandes e 

muito mais* 

Très moitos em colisâo entre 
cembeio e autemovel em Olhâe 
Aumentou para très o numéro de mortes 
résultante da colisâo entre um comboio e 
um automôvel, no apeadeiro de Bias, entre 
Olhâo e a Fuzeta. 
Além das vitimas mortals, registam-se 
ainda um ferido grave e um ligeiro. Um 
acidente que segundo comandante dos 
Bombeiros Municipals de Olhâo, Joâo 
Nogueira, se ficou a dever à «falta de visi- 
bilidade do condutor». 
O sinistre aconteceu perte das 13 horas, 
no momento em que a viatura atravessava 
uma passagem de nivel sera guarda, num 
caminho de terra batida, entre Olhâo e a 
Fuzeta. Em consequência do embate, o 
veiculo ficou partido em dois, e os cinco 
ocupantes, très mulheres e dois homens, 
depois desencarcerados, seguiram para o 
Hospital Distrital de Faro, dois deles jâ 
sem vida. 
As vitimas, quatro jovens entre os 20 e os 
30 anos e um homem de 54 anos, perten- 
ciam à Universidade do Algarve, acrescen- 
tou o segundo comandante Nogueira. 
Ainda segundo o mesmo responsâvel. 

depois do acidente, a situaçâo ficou rapi- 
damente normalizada. «A circulaçâo fer- 
roviâria nunca chegou a ser interrompida, 
e os destroços do veiculo foram logo 
removidos da via». 

33 pessoas morreram e 57 ficaram feridas 
em passagens de m'vel em 2992 
Os acidentes registados em passagens de 
nivel no ano passado provocaram 33 mor- 
tos, 25 feridos graves e 32 ligeiros, divul- 
gou segunda-feira a REFER - Rede 
Ferroviâria Nacional. 
No total, registaram-se 113 acidentes cuja 
causa foi o desrespeito pela sinalizaçâo, 
segundo a REFER, que na segunda- feira 
inicia uma campanha pedagôgica de duas 
semanas na televisâo e que sera retomada 
em Setembro. 
A campanha, orçada em 130.000 euros 

(26.000 contos), destina-se à populaçâo 
rural e urbana. 
Jâ este ano, verificaram-se 41 acidentes 
(cinco em que as pessoas foram colhidas 
pelo comboio e 36 colisôes), que resul- 
taram em très mortos, seis feridos graves e 
sete ligeiros. 
A REFER esta a apostar na substituiçâo 
das passagens de nivel por outras desnive- 
ladas, superiores ou subterrâneas, estando 
previsto, até 2006, um investimento de 46 
milhôes de euros (nove milhôes de contos). 

I 

Colera matou 90 pessoas em 
Moçambique desde o im'cio do ano 
Cerca de 90 pessoas morreram vitimas 
de cèlera em Moçambique desde o ini- 
cio do ano, a um ritmo de uma em 
cada dois dias, alertou esta quarta-feira 
a Organizaçâo Mundial de Salùde 
(OMS). Sô em Maio foram detectados 
no pais 11 mil casos daquela doença. 
A OMS précisa num relatôrio que o 

^ pico da epidemia na provincia de 

Maputo ocorreu ao mesmo tempo que 
a crise registada na vizinha Africa do 
Sul, na zona de Mpumalanga, e na 
Suazilândia. 
Face ao perigo de a epidemia conti- 
nuar a cruzar fronteiras a OMS apre- 
sentou um piano de propostas aos go- 
vernos da regiâo para travar o avanço 
doença. 

Onze poises querem travar 
tràlico de materials nucleares 
de Pyongyang 
Um grupo de 11 paises ocidentais apoia um 
projecto elaborado por australianos e norte- 
americanos de luta contra o trâfico de mate- 
riais nucleares e de droga da Coreia do 
Norte, indicaram terça-feira responsâveis aus- 
tralianos. 
A iniciativa, discutida na semana passada 
durante uma reuniâo de diplomatas ein 
Madrid, prevê que os barcos norte- coreanos 
suspeitos possam ser interceptados e os 

aviôes forçados a aterrar. 
Pyongyang é suspeita de reahzar diverses trâ- 
ficos de mercadoria para tentar equüibrar a 
sua débil economia. 
"A iniciativa de Madrid", apoiada pelo 
Canada, França, Alemanha, Itâlia, Japâo, 
Holanda, Polonia, Portugal e Espanha, assim 
como Estados Unidos e Australia, deve voltar 
a ser discutida numa reuniâo prevista para o 
proximo mês num local a determinar. 
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UEFA diz que nova Luz e Alvalade XXI sâo dignes de final da Liga 
A nova Luz e o Alvalade XXI sâo dignos de uma Hnal da Liga dos Campeôes de futebol, 

segundo afîrmou o présidente do comité de estâdios da UEFA, Ernie Walker, durante mais 
uma visita aos complexes do Euro2004 da capital. 

Oresponsâvel escocês sublinhou que a 
nova Luz, o "palco" previsto para a 

final do Europeu de Portugal 2004, com 
capacidade para 65.000 espectadores, é um 
"estâdio de nivel mundial, digno de uma 
final da LC" e que ficaria também "orgu- 
Ihoso" em ver o maior titulo do futebol 
Europeu de clubes ser disputado no 
Alvalade XXL 
"Ainda hâ muito por fazer, mas tudo esta a 
correr bem", considerou Walker antes de 

rematar: "No final de Setembro, certa- 
mente que a UEFA estarâ em condiçôes de 
anunciar que este sera o estâdio da final do 
Euro2004". 
A visita de Walker à capital começou no 
novo Estâdio José Alvalade, numa altura 
em que o "relôgio decrescente" indica 50 
dias para o jogo de inauguraçâo, no dia 06 
de Agosto, corn os campeôes ingleses do 
Manchester United. 
O présidente do comité de estâdios da 

UEFA nâo se furtou a comentar a garrida 
paleta de cores (de verde, branco e amare- 
lo) que cobre a quase totalidade do 
Alvalade XXI, corn capacidade para 
52.000 espectadores. 
A visita de Ernie Walker prossegue quarta- 
feira corn as vistorias aos estâdios munici- 
pais de Leiria, Coimbra e Aveiro e ao novo 
Estâdio do Dragào, que serâ a nova "casa" 
dos campeôes nacionais e detentores da 
Taça UEFA, o FC Porto. 

CASO O BRASILEIRO NÂO CONTINUE NA LUZ 

Munitis é alternativa a Geovanni 
Pedro Munitis sera o alvo prio- 
ritârio dos encamados, caso 
Geovanni nâo continue na Luz. O 
extremo tem contrato corn o Real 
Madrid até 2005 mas nâo faz parte 
dos pianos dos responsâveis 
merengues para a prôxima época. A 
tarefa do clube português nâo se 
aGgura fàcil, jâ que na corrida estâo 
ainda Celta de Vigo, Espanyol, 
Villarreal e Racing Santander, onde 
o jogador se encontra cedido a titu- 
lo de empréstimo 

Pedro Munitis, extremo do Reeil Madrid 
que esta temporada foi emprestado ao 
Racing Santander, é alternativa para o 
Benfica, e para Camacho em particular, 
caso Geovanni nâo permaneça em 
Portugal. O jogador tem contrato corn o 
Real Madrid até 2005, mas dificilmente 
vai ficar na équipa merengue na prôxima 
época. 
A formaçâo madridista préféré vender o 
jogador, mas, face à recessào no mercado. 

o empréstimo surge como a opçào viâvel. 
Interessados para jâ nâo faltam. Além do 
Benfica, também Celta de Vigo, Racing 
Santander, Espanyol e Villarreal preten- 
dem contar corn Munitis. O alto salârio 
auferido pelo jogador (2,5 milhôes de 
euros por ano) serâ um dos eventuais 
obstâculos a ultrapassar, caso as negoci- 
açôes avancem. 
O représentante do extremo, Xavier 
Gonzalez, adianta que ainda nâo recebeu 
qualquer proposta: "Até ao momento 
ainda ninguém do Benfica falou comigo por 
causa de Munitis. Quanto ao seu futuro, 
ainda nâo estâ nada decidido. O campeonato 
vai terminar no proximo fim-de-semana. 
Depois veremos." 
Refira-se que Munitis é internacional espa- 
nhol e foi um dos escolhidos por Camacho 
para representar a respectiva selecçâo no 
Campeonato do Mundo disputado hâ um 
ano. 
Brasileiro tem mais interessados 
O nùmero de interessados em Geovanni 
aumentou recentemente. Para além do 

Médio lamentax-se-ia sempre se nâo tivesse aceitado o comdte 

Beckham no Real Madrid: 
«Esta é uma oportunidade 
ûnica e fantàstica» 
David Beckham jâ falou como jogador 
do Real Madrid. O médio inglês, que 
rendeu aos cofres do Manchester 
United, cerca de 35 milhôes de euros, 
descreveu a ida para Madrid como 
«uma oportunidade ùnica e fantâsti- 
ca». 
«Reconheço que é uma oportunidade 
fantàstica para mim nesta fase da car- 
reira e uma ùnica e excitante experiên- 
cia para a minha familia. Sei que 
lamentar-me-ia mais tarde se tivesse 
recusado a oportunidade de jogar 
noutro grande clube como o Real 
Madrid, que tem jogadores de classe 
mundial», afirmou. 
O astro britânico agradeceu ainda aos 
outros clubes interessados na sua con- 
trataçâo, incluindo o Barcelona, mas 
lembrou que o seu desejo era jogar na 
Liga dos Campeôes. Alex Ferguson, 

treinador do Manchester United, tam- 
bém nâo foi esquecido: «Quero agrade- 
cer-lhe publicamente por me ter torna- 
do no jogador que sou hoje». 

Benfica, do Cruzeiro, do A. 
Mineiro e do Galatasaray, os 
jornais gregos dâo conta que o 
Olympiakos também concorre 
aos serviços do jogador do 
Barcelona. O Cruzeiro é, con- 
tudo, o clube mais bem coloca- 
do, tudo porque pretende vender Sorin aos 
catalâes. 
Ataque ao mercado jâ começou 
O Benfica jâ iniciou as incursôes no mercado, 
corn vista ao reforço do plante!. A indefiniçâo 
no que toca à continuidade de Camacho tem 
atrasado o inicio das contrataçôes, mas a 
SAD entende que nâo pode perder mais 

tempo e resolveu avançar, 
mesmo sem o treinador espa- 
nhol ter ainda assinado contra- 
to. Alguns dos alvos jâ estâo 
definidos, resta agora saber se 
as negociaçôes produzirâo os 
efeitos desejados. Ânderson 

Polga (central do Grémio), Helton (U. Leiria), 
que luta pela baliza corn Ricardo (Boavista), 
Domoraud (central do Espanyol) e Aloisio 
(avançado do PSG) sâo alguns dos jogadores 
que a SAD tem em agenda e, em muitos 
casos, até jâ se realizaram os primeiros con- 
tactes, para avaliar a receptividade de uma 
proposta mais concreta. 

•PV 
lŸaoe.Ue.Ÿs 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canada 

Fernanda Almeida e Cristina têm ao dispor o melhor para 
passar o vosso Verâo. 

A Happy Travellers é especializada 
em férias de sonho para os sens 

amigos e clientes. 
Faça viagens felizes e estadias 
inesqueciveis, corn os serviços 
da Happy Travellers. 
Happy Travellers tem o piano 
de Verâo para Portugal. 

Informe-se e reserve o seu lugar 
o mais rapidamente possivel. 

Tenha um ano feliz com a 
Happy Travellers. 

Visite-as na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 
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Jovens portuguesas portuguesas 
brilham na Suécia 
A equipa feminina da 
selecçâo nacional de judo 
esteve em grande destaque 
no passado fim-de-semana 
no torneio internacional da 
Gotemburgo da categoria 
de esperanças, arrecadan- 
do très medalhas de ouro. 
Telma Monteiro (-52 kg), 
Ana Monteiro (-57 kg) e 
Ana Cachola (- 63 kg) 
foram as judocas em 
destaque na Suécia, 
alcançando o pleno de 
vitôrias da representaçâo 
nacional feminina. 
Em masculinos, mais quatre judocas 

lograram subir ao pôdio, 
corn O principal destaque 
para Tiago Lopes, segundo 
classificado na categoria de 
-66 kg. 
Diogo Couto e Diogo 
César (que partilharam o 
terceiro posto também em - 
66 kg) e Hugo Silva (-81 kg) 
foram os outros judocas a 
garantir mais medalhas 
para a selecçâo nacional. 
Também neste ultimo fim- 
de-semana, mas em Paris, 
Catarina Correia, na cate- 
goria de -44 kg, subiu ao 

terceiro lugar do pôdio. 

Por omissâo das contas da época 2001/02 

Leça, Salgueiros e Felgueiras 
multados quase um ano depois 
Quase um ano depois, a Liga de Clube 
resolveu punir corn uma adverténeia e corn 
uma de 1300 euros o Felgueiras e o 
Salgueiros, e o Leça corn 1250 euros, devido a 
omissâo na apresentaçâo das contas do exer- 
cicios anterior. 
O processo deverâ ter sido instaurado em 
Setembro, altura em que finalizava o 
prazo para que os clubes apresentassem à 
Liga as contas do ano de 2001/02. 

Segundo o artigo 56°-A do regulamento 
disciplinar, os clubes têm até 120 dias 
apôs O final da época desportiva para 
apresentar as contas do exercicio acom- 
panhada de um parecer do respectivo con- 
selho fiscal. Ora, os très clubes nâo terâo 
cumprido a norma, até pelo menos o mês 
de Setembro de 2002, e como tal foram 
sancionados neste momento, em Junho 
de 2003. 

Padaria e Pastelaria Portuguesa 
Bolos para Casamentos, Baptizados 
Aniversârios e todo o tipo de festas Licenciado 

Especializados em Salgadinhos 
pelo LCBO 

Abertos 7 dias por semana 
das 5h0ü da manhà 
às 2hOÜ da manhà 
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Bolo Rei I Pâo de Mafra I Broinhas 

Faça a sua encomenda corn antecedência 

1728 EGLINTON AVENUE WEST - TORONTO • TEL: 416-256-7833 

SPORTS BAR 
Corn antena parabôlica para captar 
todos os jogos de futebol de Portugal. 
Todos jogos internacionais via satélite 
incluindo os da América Latina. 

Bom ambiente de 
convivência. 
Venha ver 

a diferença. 

Aberto 7 dias por semana, das 8h00 da manhà às 2hü0 da manhà 

Avançado portista Capucho 
confirma contrato de dois 
anos corn Glasgow Rangers 
o avançado Çapucho, do 
FC Porto, confirmou na 
segunda- feira que vai ser 
jogador do Glasgow 
Rangers, campeâo escoeês 
de futebol, nas duas prôxi- 
mas temporadas. 
Momentos antes de partir 
para a Escôcia, o interna- 
cional português mostrou- 
se satisfeito corn o èntendimento entre 
os clubes e assumiu o fim da relaçâo 
com os "azuis-eTraneds”. 
"Vou partir para uma nova aventura. 
O FC Porto, para mim jâ acabou. É 

um grande clube e gostei 
muito das seis épocas que 
la passei. Tive muito praz- 
er, mas vou partir para 
outra. Jâ houve entendi- 
mento entre os clubes", 
disse Nuno Capucho, no 
Aeroporto de Sâ 
Carneiro, no Porto. 
Confirmando o acordo 

por dois anos, O avançado demon- 
strou alguma mâgoa pela saida e 
recordou que “noutras alturas” jâ 
tinha tido a possibilidade de jogar no 
estrangeiro. 

Bosingwa vai para o 
FC Porto e Ricardo Silva 
vai para o Boavista 
o médio do Boavista Bosingwa assinou 
pelo FC Porto por quatre épocas (mais 
duas de opçâo), num "negôcio" que 
envolve a ida do "central" Ricardo Silva 
para os "axadrezados", anunciou na 
terça-feira o présidente portista, Pinto 
da Costa. 
Na cerimônia de apresentaçâo, realiza- 

da no auditôrio do Estâdio das 
Antas, Pinto da Costa confirmou a 
contrataçâo de Bosingwa e a ida de 
Ricardo Silva - que na ultima época 
esteve "emprestado" ao Vitôria de 
Guimarâes - para o Boavista de 
forma definitiva e corn um contrato 
de dois anos. 

Euro 2004: 

Algarve tem o estâdio pronto a 
30 de Setembro 
Os responsâveis pelo projecto 
do Estâdio do Algarve garanti- 
ram esta terça-feira a Ernie 
Walker, présidente da 
Comissâo de Estâdios da 
UEFA, que o recinto estarâ 
pronto a 30 de Setembro. 
Os présidentes das Câmaras 
Municipais de Loulé e Faro, 
Emidio Seruca e José Vitorino, 
reuniram-se corn a Comissâo de Estâdios, 
assegurando que todos os prazos estâo a 
ser cumpridos. Os autarcas garantiram 
ainda nâo haver qualquer derrapagem 
financeira na obra. 
Depois da reuniâo, Ernie Walker visitou o 
estâdio, que ira receber o Europeu e que 
esta a ser construido no Parque das 

Cidades e mostrou-se agrada- 
do corn O desenvolvimento da 
obra. «Estou muito satisfeito 
corn o que vi e vai ser um belo 
estâdio para o Algarve, que ira 
dignificar a vossa regiâo e o 
pais», afirmou. 
A entrega do estâdio estava 
inicialmente prevista para 
finais de Agosto, mas foi pedi- 

da uma reavaliaçâo dos câlculos devido à 
complexidade de construçâo dos apoios 
da cobertura. 
Esta poderâ ser a ultima visita da UEFA ao 
recinto, antes da sua inauguraçâo. A 
selecçâo nacional irâ jogar um encontre par- 
ticular no Estâdio do Algarve, embora nâo 
esteja ainda definido quai o adversârio. 

Santa Clara apresenta Filipe Moreira como 
novo diroctor-desportivo 
O Santa Clara apresentou esta segunda- 
feira um novo director-desportivo: Filipe 
Moreira, ex-técnico do Operârio, que dis- 
putou a II Divisào B na ultima época - nâo 
conseguiu garantir a manutençâo. O 
responsâvel vai assumir a gestào do todo o 
futebol do clube açoriano. 

Füipe Moreira deverâ assumir iniciar de 
imediato fimçôes, que se estendem desde 
os escalôes de formaçâo até à equipa profis- 
sional, despromovida à II Liga. O novo 
director-desportivo pretende ser um «veicu- 
lo de ligaçào» entre a formaçâo, directores, 
futebol profissional e equipa técnica 
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Présidente de Geverne: Desperte nâe pede ser secundarie 
O présidente do Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, relevou em Angra 
do Heroismo, as potencialidades da prâti- 
ca desportiva na formaçâo pessoal e colec- 
tiva, bem como na promoçâo da saùde das 
populaçôes. 
Falando na cerimônia de inauguraçâo do 
complexo desportivo multiusos daquela 
cidade, o chefe do executive considerou 
que “através da prâtica desportiva, uma 
populaçâo torna-se mais saudâvel, corn a 
prâtica desportiva, a formaçâo pessoal e 
social dos cidadâos sublima-se, na prâtica 
desportiva reside uma escola de vida, onde 
se aprende a superar limites, quer sejam de 

natureza competitiva, quer se fiquem pelo 
puro prazer e realizaçâo pessoal do objec- 
tive alcançado”. 
Por tudo isso, disse, “nào faz sentido tentar 
relegar a actividade fisica e o desporto 
para um lugar secundârio na tabela das 
prioridades dos poderes püblicos”, e acres- 
centou que a aposta ■ continuada do 
Coverno, nos ùltimos anos, no fomente do 
desporto, apoiando instituiçôes e atletas, jâ 
evidencia grandes progresses em todas as 
vertentes da prâtica desportiva de com- 
petiçâo ou de lazer. 
“Acabâmos de ultrapassar o numéro de 17 
mil atletas federados, registâmos, em 2002, 

Pÿvimi» Multfi/sos 4» Angw do Heroismo 

o maior numéro de campeôes 
nacionais de sempre, em 
diversas modalidades e é 
visivel o aumento exponen- 
cial da prâtica desportiva nào- 
federada”, concretizou. 
Carlos César lembrou, tam- 
bém, a participaçâo regular 
de selecçôes jovens dos 
Açores nos Jogos das Ilhas, 
um importante encontre 
desportivo de atletas de diver- 
sas regiôes insulares 
europeias, este ano corn orga- 
nizaçào a cargo da Regiâo, 
através da Direcçâo Regional 
de Educaçâo Fisica e 
Desporto. 
O pavilhào multi-usos inaugu- 
rado esta semana, vocaciona- 
do essencialmente para a 
prâtica desportiva nâo-federa- 
da, conta corn 10 pistas de 
bowling, homologadas para 
competiçôes internacionais, 
dois courts de squash, ginâsio, 
saunas (masculina e femini- 
na), hidromassagens, também 
uma para cada sexo, sala poli- 
valente, cafetaria e cinco 
espaços para sedes de associ- 
açôes desportivas. 

assina 
pelo Sporting de Braga 
o futebolista Paulo Sérgio, 
que representava os france- 
ses do Montpellier, foi na 
segunda-feira apresentado 
como novo reforço do 
Sporting de Braga, com 
contrato vâlido para as duas 
proximas temporadas. 
Paulo Sérgio, apresentado 
em conferêneia de imprensa 
no Estâdio l.° de Maio, 
junta-se assim a Éder (ex-Estrela da 
Amadora), Joâo Luis (ex-Varzim), Igor 
(ex-Maia) e ao irlandês Folley no grupo 
de reforços dos bracarenses. 
Corn 27 anos de idade, Paulo Sérgio 

actua preferencialmente 
como extremo direito e ini- 
ciou a sua formaçâo fute- 
bolistica ao serviço do 
Benlica Da Luz passou para 
o Estrela da Amadora (I 
Liga, corn Fernando Santos), 
Estoril, Teressa (Espanha), 
Felgueiras e Montpellier 
(França), clube que serviu 
nos très ùltimos anos. 

Salvador confirmou ainda 
futebolista do Benfica, 

Cristiano representarâ o Sporting de 
Braga, na prôxima temporada, a titu- 
lo de empréstimo. 

Antonio 
que o 

logos das ilhas forant um êxito 
o director regional de Educaçâo 
Fisica e Desporto, Rui Santos, 
disse em Angra do Heroismo, que 
a sétima ediçâo dos Jogos das 
Ilhas, realizada a semana passada 
nos Açores, foi um êxito, tanto no 
piano desportivo, como de 
organizaçâo. 

Este evento, que reùne anualmente cente- 
nas de jovens atletas, técnicos e dirigentes 
das mais variadas regiôes insulares 
europeias, é jâ uma referêneia no ca- 
lendârio desportivo internacional para 
jovens. 
A nivel da organizaçâo, Rui Santos, falan- 
do aos jornalistas, disse que tudo decorreu 
como planeado, desde a acreditaçâo das 
comitivas, logo à chegada aos aeroportos. 

passando pelo alojamento, alimentaçâo, 
transportes e quadro competitivo. 
O director regional salientou a qualidade 
do trabalho executado pela sua équipa e 
pelas associaçôes de modalidade, o que 
contribuiu decisivamente para que o 
Comité Organizador dos Jogos das Ilhas 
(COJI), considérasse, em Assembleia 
Ceral, ter sido esta a melhor ediçâo dos 
jogos de sempre. 
A nivel competitivo, os Açores termi- 
naram os Jogos na sétima posiçâo, entre 14 
regiôes, a melhor classificaçào de sempre, 
e arrecadaram o cobiçado troféu "fair- 
play". 
Algumas modalidades, como o ténis de 
mesa, o ténis e o atletismo estiveram em 
piano de evidência, classificando-se em 
lugares acima da média e deixando exce- 
lentes indicaçôes para o futuro 

Portugal venceu Taça das Naçôes 
em hipismo para ioveus cavaleiros 
Portugal venceu a Taça das 
Naçôes em hipismo para 
jovens cavaleiros, que 
decorreu no ultimo fim-de- 
semana na localidade itala- 
iana de Livido Comasco, 
superando as équipas de 
França e Itâlia, que ocu- 
param os outros lugares do 
pôdio. 
Os responsâveis foram as 
cavaleiras Madalena 
Contreras Oliveira, Maria 
Ferreira Paulo, as duas melhores na com- 
petiçào individual. Antonio Relvas e 

Manuel Bride. 
Madalena Contreras 
Silva, montando o cavalo 
Artur Andersen Fibel de 
Nuit, juntou o titulo indi- 
vidual ao colectivo, ven- 
cendo o concurso de saltos 
sem qualquer falta, corn 
um tempo total de 21,22 
segundos. 
Maria Ferreira Paulo, no 
cavalo Artur de Plaint, clas- 
sificou-se na segunda 

posiçâo, corn um toque na "barrage" e um 
tempo de 45,73 segundos. 

~ 2612 St. Clair Ave. W 
(esquina corn a Jane SU Tinpto, 

TelJFax: 416-533-2439 Estimativas gratis 
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0 plem para a FG Porto., como so prosia! 
Prontosl, ax:abou a época 2002/03, com 
o esperado pleno do FC Porto. O mais 
facil aconteceu mas, atençâo, a Uniâo 
de Leiria, mostrou capacidade para 
contrariar o FC Porto e foi além do pre- 
visto. Se aquela clarissima falta, na 
area portista, de Ricardo Carvalho 
sobre o Maciel, fosse marcada... nâo se 
sabe o que aconteceria. Ainda por 
cima, logo a seg^uir -momento psicologi- 
co para ambos os lados-, Darlei fez o 
golo que deu o pleno ao FC Porto. Tudo 
bem quando acaba bem! 

para o FC Porto no que respeita às condiçôes de resistên- 
cia entre os grandes da Europa. Se passar a "prova de 
fogo" 2004/05, vai ser "dono e senhor" do futebol por- 
tuguês por muitos anos... 
A façanha histôrica do FC Porto nesta época que agora 
findou, aos niveis nacional e internacional, obriga-o a 
uma capacidade de resistência que a grandeza do clube é 
capaz de ter (e justificar) mas que a cidade Invicta (e o 
pais) nâo possui. 
As "triplas" conquistadas pelo Gotemburgo, Galatasaray, 
Celtic, Ajax, PSV Eindhoven, Manchester EFnited e FC 
Porto, sâo glorias que acabam por criar nos responsâveis 
e nos adeptos uma psicose irrealista que provoca, por 
vezes, situaçôes de descalabro. Esperemos que nada disso 
aconteça ao FC Porto e aos seus adeptos. Portugal, corn o 
Europeu à porta, précisa do FC Porto no auge e corn os 
seus mais directes rivais "à perna", também corn capaci- 
dade de luta e de vitôrias. 
Vivam as "trip(l)as à moda do FC Porto. 

JMC 

Os portistas superiormente liderados por Pinto da Costa 
e José Mourinho, souberam "limpar" tudo quanto havia 
para ganhar. E, Pinto da Costa, nâo se fez rogado, no que 
respeita à prôxima época: 
-Segue-se o FC Porto-Uniâo de Leiria, para a SuperTaça! 
È isso. Pensar e incutir nos seus o positivismo, o senso da 

Capucho, jâ assinou pelo Glasgow da 
Escôcia e Déco poderâ "arrancar" para ou- 
tras paragens. Rui Rio nâo dâ apoios ao FC 
Porto (ou ao Pinto da Costa, o que vai dar ao 
mesmo!), por isso vale tudo para resistir âs 
obrigaçôes das responsabilidades nacionais e 
internacionais. A prôxima época vai ser vital 

vitôria, o reste é conversa de café entre os mi- 
Ihentos présidentes e treinadores que temos 
pela Santa terrinha. 
Claro, também é preciso arranjar dinheiro para 
se "aguentar o balanço". Se é preciso vender 
algum ou alguns jogadores, vamos a isso. 

OüCULttOSO Df SÜI^ PODTUCÜfS 

Para todos os seus eventos ou ocasiôes 

especiaiSy contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 A cerveja da comunidade 
^ HMT I-ta1tPrv«tïC'> 

BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 

SEMANALMENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 

SOBRE FUTEBOL. 

TENTE E GANHE VALIOSOS PRéMIOS! 

PERCBUNTA: ^ 

-EM QUE ANO O FC PORTO VENCEU A SUA ^ 

1A. TAçA OE PORTUGAL # 

Tel 

ENVEAR RESPOSTA PARA: 

O MLLÉXIO - CONCURSO LABATT 

1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 
TORONTO, ON, M6J 1W9 

A RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2“ FEIRA, 

DL\ 16 DE JUNHO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-A UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

Nome: 

Morada: 


